NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
SI DECLARATIA DE ACORD A CANDIDATULUI
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SALE CU CARACTER PERSONAL ÎN
SCOP DE RECRUTARE
Bank Leumi Romania SA (denumita in continuare ''Banca'' sau "Societatea"), o societate
înființata in conformitate cu legislația din Romania, înregistrata la Registrul Comerțului de pe
langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/2496/2002 cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bdul
Aviatorilor 45, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează in conformitate
cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (''Regulamentul General privind protecţia
datelor'' sau "RGPD''), datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința si in
realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare.

1. Operatorul de date cu caracter personal:
Bank Leumi Romania SA, în calitatea sa de angajator,prelucreaza cu bună credinţă datele cu
caracter personal ale angajaţilor săi în conformitate cu legislaţia muncii şi cu alte reglementări
aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri
legitime, articolului 5 RGPD, actelor normative interne aprobate în vederea implementării
RGPD.
2. Date cu caracter personal:
În calitatea dumneavoastră de candidat pentru o poziție in cadrul Băncii, denumit in continuare
si "Persoana vizata", Societatea vă informează în mod expres, prin prezenta Notă de
Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din RGPD privind protecția datelor, cu privire
la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile descrise în
prezenta Notă de Informare:
(a)

Informaţii Generale: Numele, prenumele, numele anterior, adresa de domiciliu data
naşterii, starea civilă, numărul de telefon şi adresa de email, naţionalitatea, cetăţenia, sexul
si fotografia persoanei vizate.

(b) Dovada identităţii şi eligibilităţii pentru angajare: Date privind cartea de identitate sau
paşaportul, cum ar fi CNP, seria si numărul CI/Pașaportului, şi/sau permisul de conducere,
certificat de căsătorie, sau alt document care atesta identitatea dumneavoastră după caz,
atestate profesionale sau atestate emise de autorităţile de reglementare şi/sau vizele de
ședere in tara, după caz.
(c) Verificări anterioare angajării: Referinţe, note de interviu, evidenţe/rezultatele
verificărilor anterioare angajării, inclusiv verificări privind cazierul judiciar in
conformitate cu legislatia aplicabila, informaţii incluse în CV-ul Persoanei Vizate
(d) Condiţiile de angajare: Evidenţe privind oferta de muncă şi acceptarea acesteia,
experienţa profesională, contractul de muncă al Persoanei Vizate, programul de lucru
convenit, durata perioadei de probă, modificarea fişei postului şi motivul modificării,
precum şi relaţia de subordonare, adresa locului de munca, funcţia, ocupația, date privind
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relocarea, daca este cazul, detalii referitoare la superiorul ierarhic şi persoana responsabilă
de angajare, detalii privind cursurile de formare.
3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societate în scopul
desfășurării activității de recrutare in baza consimțământului dumneavoastră in temeiul
prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD.
4. Durata prelucrării datelor:
În scopul recrutării, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în
care se realizează procesul de recrutare.
In cazul in care veți fi recrutat datele dumneavoastră, inclusiv CV-ul vor fi stocate la dosarul
de personal, pentru o perioada de 75 ani conform Legii nr. 16/1996 privind arhivele naționale.
In ipoteza în care nu veți fi angajat, CV-ul dumneavoastră si testele sustinute se vor retine pe
o perioada de 1 an, in condițiile in care v-ați exprimat consimțământul in acest sens.
Datele se vor stoca într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale.
5. Persoanele împuternicite/ Destinatari/ Operatori asociați:
- Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către BestJobs, in calitate de
operator asociat cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter
personal:
BestJobs, in calitate de operator asociati care a luat măsuri adecvate de protecţie, conform
prevederilor legale, pentru a asigura că îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu
caracter personal.
In cazul în care furnizorul extern subcontractează o parte din activităţile care implică
prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în
ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de
RGPD.
- Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către Midot, furnizor de teste
de evaluare, cu sediul in 23 Bar-Kochva St., V Tower, Bnei-Brak, 5126015, Israel. Menționam
ca Israel este o tara care a fost considerata de către Comisia Europeana ca având un nivel de
protecție adecvata conform Deciziei Comisiei din 31 ianuarie 2011 emisa în temeiul Directivei
95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat
asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal (https://eurlex.europa.eu).
6. Transferul datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal vor fi transferate (ex. accesate, consultate, etc.) către societatea
mama denumita Bank Leumi le-Israel, cu sediul in 34, Yehuda Halevi Street, Tel Aviv,
6513616, Israel. Menționam ca Israel este o tara care a fost considerata de către Comisia
Europeana ca având un nivel de protecție adecvata conform Deciziei Comisiei din 31 ianuarie
2011 emisa în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu
caracter personal (https://eur-lex.europa.eu).
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7. Drepturile angajatului în ceea ce priveşte datele sale cu caracter personal:
Dorim să vă informăm, de asemenea, că, potrivit articolelor 12-22 din Regulamentul General
UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii
RGDP, aveţi următoarele drepturi:
i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, conform
art. 15;
ii. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră, conform art.16;
iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor conform art.17;
iv. dreptul la restricţionarea prelucrării, conform art.18;
v. dreptul la portabilitatea datelor, conform art.20;
vi. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter
personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv
crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini
executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este
învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului, conform
art.21;
vii.dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a
solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce
efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de
prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor
trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea,
comportamentul dumneavoastră la locul de munca, confort art. 22;
viii.dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau orice instanţe competente.
Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta banca printr-o solicitare scrisă, datată şi
semnată - în atenţia Departamentului Resurse Umane - sau prin email la adresa dpo@leumi.ro.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30 de zile, de la
primirea acesteia de către Societate, conform prevederilor RGPD.
De asemenea, va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor al
Bancii, respectiv adresa poștala Bucuresti, Sector 1, Bdul Aviatorilor nr.45, adresa de email
dpo@leumi.ro, telefon 021 2067010.
8. Alte aspecte:
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră
in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate
pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul
General UE.
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Acordul al Persoanei vizate
Transmiterea candidaturii inclusiv a datelor cuprinse in CV-ul dumneavoastra constituie
acordul liber exprimat si neechivoc cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce va
apartin, conform informatiilor prezentate in NOTA DE INFORMARE PRIVIND
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP DE RECRUTARE.
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