
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

În conditiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor). 

 

Datele cu caracter personal care vă privesc sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter 

personal subscrisa ASOCIATIA PENTRU VALORI IN EDUCATIE (AVE) cu sediul în Bd. Expoziţiei, Nr. 1B, Corp 

A, parter, camera 06, Sectorul 1, cod poştal 012101, cod fiscal 34486852, în conformitate cu art. 13 al 

Regulamentului (UE) 2016/676 (denumită în continuare „ AVE”). 

Această informare privește toate datele cu caracter personal colectate de către AVE în vederea desfășurării 

procesului de recrutare. 

Pentru noi, AVE, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte 

importante și sunt tratate ca atare.  În acest sens, garantăm că vom lua toate măsurile necesare în vederea 

asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi în vederea 

prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile 

specificate mai jos. 

 

1. CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Colectăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar prin înscrierea dvs. Pe 

website-ul www.ave-romania.ro precum și prin CV-urile furnizate de dvs. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru derularea procesului de selecţie și 

recrutare, acestea fiind obligatorii conform dispozițiilor legale aplicabile, care reglementează aceste materii, 

sau, după caz, necesare pentru noi în baza interesului nostru legitim. 

 

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în 

prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, specificat de dispozițiile legale 

aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

3. SCOP 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul/scopurile următoare:  

– AVE păstrează datele dvs. de contact pentru a te contacta cu privire la Job-ul deschis în cadrul AVE 

la care ai aplicat si pentru a intra in procesul de recrutare; 

 

Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, telefon, e-mail, profesie, CV, detalii despre experiența 

profesională reprezintă o obligație pentru putea aplica la unul dintre Job-urile deschise in cadrul asociatiei 

noastre, astfel că furnizarea acestor informații este obligatorie, iar nerespectarea ei atrage imposibilitatea 

recrutării dvs în cadrul AVE. 
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4. LEGALITATE 

Interesul legitim al AVE în vederea colectării și prelucrării datelor cu caracter personal - Art. 6 alin.1, lit.b,c 

din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesară în vederea recrutării în cadrul AVE). 

5. PERSOANE VIZATE 

Persoane fizice – aplicante la poziții deschise în cadrul AVE; 

 

6. DATE CU CARACTER PERSONAL: 

 

▪ date de identificare: nume, prenume; 

▪ date personale:  funcție, denumirea angajatorului, informațiile indicate în CV-ul furnizat, localitatea 

și orașul în care își are sediul angajatorul;  

▪ date legate de locul de munca (funcție, angajator, CV-ul complet, localitatea și orașul angajatorului, 

profil de Linkedin) 

▪ date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail; 

▪ imagini foto dacă aceasta este atașată CV-ului; 

 

7. PERIOADA DE TIMP PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CHARACTER PERSONAL: este de 10 ani;  

Deoarece sunteți îndreptățit să cunoașteți scopul pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter 

personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră în orice alt scop decât cele pentru care 

ni le-ați încredințat. 

Mai mult, vă protejăm în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal 

sunt stocate în mod securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea 

scopului pentru care au fost colectate vor fi șterse. 

 

8. MINIMIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru 

atingerea scopurilor menționate mai sus. 

 

9. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele dumneavoastră pot fi transmise, numai în scopul menționat în prezenta notă de informare, către 

următoarele categorii de destinatari: 

- Directorul Executiv al AVE; 

- Directorul Educational al AVE; 

- Consultantului din HR care se va ocupa de procesul de recrutare; 

- autoritațile publice, la solicitarea întemeiată a acestora; 

- organele de control, la solicitarea întemeiată a acestora; 

- organele fiscale la solicitarea întemeiată a acestora; 

- organele judiciare la solicitarea întemeiată a acestora; 

- executori judecătorești, la solicitarea întemeiată a acestora; 



 

 

- terțe părți: ANAF, Revisal, Protecția și combaterea spălării banilor; 

- furnizori de servicii suport (IT, internet, telefonie, contabilitate, suport juridic, audit, etc.); 

 

10. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Având în vedere importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal, AVE va lua toate măsurile 

organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.  În cazul în care se va descoperi un incident cu 

privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile 

dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal („ANSPDCP”) în termenul legal de 72 de ore. De asemenea, veți fi informat(ă) personal cu privire 

la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile 

dumneavoastră. 

 

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi: 

⮚ dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră 

personale; 

⮚ dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal 

vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează 

să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele 

cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această 

perioadă;  

⮚ dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor 

cu caracter personal (rectificarea datelor personale incorecte, inexacte, incomplete sau neactualizate, 

precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea în 

continuare nu este necesară sau este nelegală sau atunci când consimțământul a fost retras pentru 

prelucrarea acestor date pentru care anterior consimțământul a fost dat.  Datele cu caracter personal a 

căror stocare se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse); 

⮚ dreptul de a se opune prelucrării;  

⮚ dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile prevăzute de 

lege puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

⮚ dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal – datele dumneavoastră putând fi 

transmise la solicitarea dumneavoastră fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei 

copii a datelor cu caracter personal pe care AVE le prelucrează cu privire la dumneavoastră; 

⮚ dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter 

personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; 

existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații 

pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de 

prelucrări; 

⮚ dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”; 

⮚ dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestația exactitatea datelor 

(restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor), 

când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb 

restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul 

prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță; 

 



 

 

 

 

⮚ dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public 

sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare 

în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si creării se profiluri pe 

baza acestor dispoziții; 

⮚ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 

profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau 

executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există 

consimțământul persoanei vizate; 

⮚ dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți exercita 

acest drept în legătură cu datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt prelucrate având ca 

temei legal interesul legitim, interesul public sau cazul în care acestea au fost folosite pentru crearea de 

profiluri; 

⮚ dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în 

temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679) precum 

și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, 

opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și 

prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de 

date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor 

date se realizează în baza consimțământului explicit.  Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire 

la prelucrarea datelor dumneavoastră pentru recrutări, participări și înscrieri la viitoarele programe 

AVE, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile; 

⮚ dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 

 

12. AVE vă susține în exercitarea drepturilor dumneavoastră 

Pentru orice întrebări sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau 

doriți să ne adresați o întrebare și/sau solicitare, precum și să vă exercitați oricare dintre drepturile 

dumneavoatră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-

mail [bianca.ciubotariu@ave-romania.ro] sau direct la adresa sediului nostru din Bd. Expoziţiei, Nr. 1B, Corp 

A, parter, camera 06, Sectorul 1, cod poştal 012101. 

AVE va analiza cu atenție fiecare solicitare în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile.  

În cazul în care se dovedește că vom avea nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră, vă vom 

informa fără întârziere cu privire la acest aspect și de asemenea vă vom informa cu privire la prelungirea 

termenului de analiză a solicitării dumneavoastră dacă este cazul. 

 

13. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul AVE 

Pentru orice altă clarificare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă puteți 

adresa Responsabilului cu Protecția Datelor din cadrul AVE – la adresa de e-mail [bianca.ciubotariu@ave-

romania.ro ]sau direct la adresa sediului nostru din Semilunei, numărul 4, sector 2. 

Dacă considerați că AVE nu a soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de 

răspunsurile noastre, puteți formula la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sau vă puteți adresa instanțelor de judecată competente. 

 



 

 

Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Notă de informare va fi adusă la cunoștința 

dumneavoastră în cel mai scurt timp.  Drepturile dumneavoastră conferite de lege nu vor fi afectate de nicio 

modificare a Notei de informare. 

 

 

 

Prezenta Notă de informare cuprinde 3 (trei) pagini și servește la informarea persoanei/persoanelor vizate, 

pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată. 


