Declarație de confidențialitate OTTO
WORK FORCE ROM
Această declarație de confidențialitate se aplică prelucrării datelor personale de către
site-ul www.ottoromania.ro și subdomeniul acestui site web.
OTTO Work Force ROM SRL cu sediul social la BLV. HRISTO BOTEV, NO. 5,
SECTOR 3, București (denumit în continuare OTTO) este administratorul datelor
personale prelucrate pe site-ul www.ottoromania.ro
Informatii generale
OTTO respectă confidențialitatea dvs. și asigură faptul că datele dvs. sunt utilizate de
noi numai atunci când doriți să facem acest lucru. Vrem să vă asigurăm că gestionăm
informațiile dvs. personale cu grijă. Suntem conștienți de faptul că procesăm o mulțime
de date și respectăm cu strictețe regulamentele aplicabile în acest domeniu.
Întotdeauna verificăm împreună cu partenerul nostru legal să ne asigurăm că serviciile
noastre îndeplinesc cerințele relevante, atât pentru respectarea legilor privind protecția
datelor, cât și pentru respectarea altor legi aplicabile.
OTTO respectă și se supune în totalitate Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și de republicarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general
privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR), care a intrat în vigoare la 25
mai 2018.
Ce date procesăm?
În principiu, puteți vizita site-ul nostru, fără a ne oferi informații personale despre dvs.
În scopuri statistice, procesăm, printre altele, date despre data și ora vizitei dvs. pe
site-ul nostru, pagina din care ați fost redirecționat pe site-ul nostru, regiunea din care
ne vizitați, paginile și părțile din Site pe care le vizitați (cât de des, cât timp și în ce
ordine), ce informații vedeți și descărcați de pe site. În plus, colectăm anumite alte
informații, neidentificabile și automatizate despre utilizatorii site-ului.
Colectăm aceste date astfel încât să putem adapta în mod optim conținutul site-ului la
dorințele și nevoile vizitatorilor site-ului nostru. Este posibil să păstrăm informații
neidentificabile pentru utilizare ulterioară și, de asemenea, să le transferăm unor terțe
părți. Am descris informații suplimentare cu privire la utilizarea cookie-urilor în
următoarele secțiuni ale acestei Politici de confidențialitate.
Site-ul nostru poate conține link-uri (hyperlink-uri) către alte site-uri web. Această

declarație de confidențialitate nu se aplică pe site-urile web ale unor terțe părți. Din
acest motiv, vă recomandăm să revizuiți politicile de confidențialitate ale site-urilor
interesate pentru a afla cum sunt gestionate datele dvs. Prin urmare, ne referim din nou
la politica noastră de cookie-uri.

De când colectăm datele personale?
Vă colectăm datele personale, printre altele, din momentul în care completați
formularele disponibile pe site-ul nostru web și subdomeniile acestui site și în momentul
în care trimiteți cererea dvs. de angajare.

De ce colectăm date personale?
Colectăm și procesăm datele personale, printre altele, pentru a vă trimite informații
despre serviciile furnizate de noi și pentru a atrage atenția asupra faptului că acestea
sunt furnizate și pentru a vă informa despre ele. Aceste servicii includ, de exemplu,
creditarea, intermedierea, detașarea, recrutarea și selecția lucrătorilor, administrarea
salarizării, gestionarea resurselor umane, dezvoltarea personală, servicii de resurse
umane și de salarizare și modernizarea calificărilor profesionale.
Noi procesăm datele personale în detaliu:
1. pentru a respecta dispozițiile legale și de reglementare aplicabile OTTO;
2. să determinăm compatibilitatea cu o anumită poziție, să stabilim disponibilitatea și să
vă prezentăm sau să vă contactați pentru unul sau mai mulți potențiali contractanți și /
sau clienți;
3. pentru a vă informa despre serviciile noastre, cunoștințele factuale și / sau alte
activități și pentru a vă face o ofertă în numele OTTO;
4. pentru a vă oferi oportunități de formare, consiliere în carieră și / sau carieră și / sau
servicii (legate de locuri de muncă), pentru a facilita găsirea unui loc de muncă, pentru a
vă permite să ocupați un loc de muncă, să vă angajați să lucrați pentru clienti sau pentru
a organiza comenzi pentru dumneavoastră;
5. pentru a vă permite să utilizați și să vă acordăm acces la părți închise ale site-ului
nostru, portalurilor și altor medii de Internet;

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Avem diferite baze juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. O parte
semnificativă a datelor dvs. personale pe care le procesăm este procesată deoarece
este necesar să încheiem un acord cu dvs. și cu clienții noștri.
În plus, procesăm datele dvs. personale cu privire la temeiul juridic al interesului legitim
al OTTO, care este de a răspunde la întrebarea dvs. / mesaj sau de a pregăti o ofertă la
cererea dumneavoastră.
Dacă primim un consimțământ separat de la dvs., vom putea procesa datele dvs. în
scopul:
- contactarea dvs., printre altele, în scopuri legitime de marketing, prin intermediul
canalelor de comunicare disponibile, în special prin e-mail și prin telefon,
- trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice de comunicare;
- desfășurarea procesului de recrutare.
Vă puteți retrage consimțământul dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs.
personale în orice moment, trimițând o cerere la următoarea adresă
mydataROM@ottoworkforce.eu.
Ce date personale colectăm despre dvs.?
Atunci când procesăm datele, suntem ghidați de principiul minimalismului, adică
procesăm doar acele date care sunt necesare în scopul procesării. În plus, colectăm
informațiile personale de care avem nevoie pentru a furniza serviciile noastre. Unele
dintre aceste date sunt necesare pentru ca dvs. să puteți utiliza serviciile noastre. În
plus, colectăm date suplimentare (personale) astfel încât să putem adapta serviciile
noastre la abilitățile și dorințele dvs. specifice, sau pentru a putea îndeplini cerințele
specifice ale clienților noștri. Sunteți responsabil pentru corectitudinea și utilitatea
datelor transmise.
Colectăm, printre altele, următoarele date și documente care conțin date cu caracter
personal:
1. Datele personale (numele, prenumele, adresa, locul de reședință)
2. adresa de e-mail;
3. Data nașterii:
4. Numărul de telefon:
5. Adresa de e-mail:
6. Curriculum vitae și scrisoare de intenție, conținând adesea date privind educația și
experiența.
7. În cazul unei scrisori de motivare vizate: poziția pentru care solicitați.
Dacă doriți să ne contactați prin intermediul acestui site, acesta include numele dvs.,
adresa de e-mail, numărul de telefon, compania și țara.

În plus, o persoană interesată de ofertele noastre ne poate trimite datele cum ar fi:
numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste date sunt folosite
pentru a contacta și a prezenta oferte de muncă.
Cât timp sunt stocate datele personale colectate de noi pe site-ul Web?
Utilizăm perioadele de păstrare în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru
datele personale pe care ni le-ați furnizat în contextul serviciilor agențiilor de ocupare a
forței de muncă.
În cazul procesului de recrutare, datele sunt procesate pe durata procesului de
recrutare. După terminarea procesului de recrutare, ștergem datele. Vom putea prelucra
aceste date timp de 24 luni după ce ne-ați dat consimțământul separat.
Cu toate acestea, datele pe care le procesăm în scopul comercializării directe a
produselor noastre și în scopul transmiterii informațiilor comerciale vor fi stocate până
când nu vă opuneți procesării acestora. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă retrageți
consimțământul. În caz contrar, putem decide să întrerupem prelucrarea acestor date
dacă stabilim că acordul primit de la dvs. a devenit depășit. Vă puteți retrage
consimțământul prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă:
mydataROM@ottoworkforce.eu.
Cum protejăm datele personale colectate de noi pe site?
OTTO acordă prioritate confidențialității. Din acest motiv, luăm măsuri diferite pentru a
evita pierderea, furtul sau utilizarea altora ilegală a datelor dvs. personale. Prin urmare,
dacă este necesar, lucrăm cu mesaje criptate și conexiuni sigure. În plus, luăm măsurile
necesare pentru securitatea fizică și logică a accesului.
Cine primește datele dvs. personale?
OTTO primește datele dvs. personale. În nici un caz, OTTO nu va vinde datele dvs.
personale unor terțe părți. În plus, OTTO va transmite numai datele dvs. personale unor
terțe părți, dacă acest lucru este cerut prin contract sau prin lege sau dacă este necesar
pentru furnizarea serviciilor noastre sau pentru a atrage atenția asupra faptului că
acestea sunt furnizate, pentru a prezenta pentru clientii nostri, să puteti depune oferte si
sa va informam cu privire la serviciile noastre.
În plus, putem împărtăși datele dvs. doar dacă v-ați dat acordul sau entităților autorizate,
dacă este necesar. În plus, datele dvs. vor fi accesibile angajaților noștri, pentru care
este necesar să își îndeplinească îndatoririle zilnice și subcontractanților, adică
entităților pe care le folosim pentru a procesa datele dvs.
Transferăm datele dvs. către țări din afara Spațiului Economic European?
De regulă, nu transferăm date în afara Spațiului Economic European; în unele cazuri
legate de recrutare, s-ar putea întâmpla ca datele să fie transferate în afara Spațiului

Economic European. În acest caz, OTTO garantează că datele vor fi protejate în același
mod ca și în UE. Aceste garanții rezultă în special din obligația de a utiliza clauze
contractuale standard adoptate de Comisie (UE) sau de a participa la programul
"Protecția de confidențialitate", instituit prin Decizia de punere în aplicare (UE)
2016/1250 din 12 iulie 2016 privind caracterul adecvat al protecția oferită de scutul de
confidențialitate UE-SUA.
Procesăm automat datele personale (inclusiv prin profilare) într-un mod care
afectează drepturile dvs.?
Vrem să vă asigurăm că nu luăm decizii automate față de persoanele vizate și nu
folosim serviciul nostru pentru a efectua acțiunile necesare pentru a vă stabili profilul și
comportamentul dumneavoastră.
Ce drepturi aveți cu privire la OTTO în ceea ce privește prelucrarea datelor?
Vrem să știți că aveți dreptul la:
- accesul la date și primirea unei copii a datelor. Aveți dreptul să obțineți confirmarea de
la noi cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și, dacă da, aveți dreptul să:
a) aveți acces la datele dvs. personale,
b) obțineți informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal
prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada planificata de
stocare a datelor dvs. sau criteriile de stabilire a acestei perioade, drepturile
dumneavoastra în baza GDPR si dreptul dvs. de a depune o plangere la o autoritate de
supraveghere cu privire la sursa datelor, automatizate luarea deciziilor, inclusiv stabilirea
de profiluri și garanțiile care trebuie aplicate în legătură cu transferul acestor date în
afara Uniunii Europene,
c) obțineți o copie a datelor dvs. personale
- pentru a rectifica (corecta) datele. Aveți dreptul să ne solicitați să remediați (dacă
este incorect) și să completați (dacă nu este completă) datele furnizate de dvs.;
- să ștergeți datele dvs. (dreptul de a fi uitat) - dacă, în opinia dvs., nu există nicio
bază pentru prelucrarea datelor dvs., puteți solicita să le ștergem. Aveți dreptul să
solicitați ștergerea datelor cu caracter personal dacă:
a) ați retras consimțământul dvs. specific în măsura în care datele personale au fost
procesate pe baza consimțământului dvs.
b) datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost
colectate sau pentru care au fost prelucrate;
c) v-ați opus utilizării datelor dvs. în scopuri de marketing;
d) v-ați opus utilizării datelor dvs. în scopul utilizării statistice privind utilizarea de către
dvs. a serviciilor și a studiilor de satisfacție, iar obiecția a fost considerată justificată;
e) datele dvs. personale sunt procesate ilegal.
În ciuda cererii de ștergere a datelor cu caracter personal, în legătură cu opoziția sau

retragerea consimțământului, putem păstra anumite date cu caracter personal în
măsura necesară pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor. Acest lucru se
aplică în special datelor personale care includ: numele, prenumele, adresa de e-mail și
revendicările legate de utilizarea serviciilor noastre.
- Restricții de prelucrare a datelor - puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor
dvs. personale numai pentru stocarea sau desfășurarea activităților convenite cu dvs.
dacă în opinia dvs. avem date incorecte despre dvs. sau le procesăm fără justificare ,
deoarece acestea sunt necesare pentru a stabili, afirma sau apăra reclamațiile dvs. sau
pentru durata obiecției dumneavoastră față de prelucrarea datelor. Aveți dreptul să
solicitați restricționarea utilizării datelor dvs. personale în următoarele cazuri:
a) Dacă vă puneți la îndoială corectitudinea datelor dvs. personale, vom limita utilizarea
acestora pentru timpul necesar pentru a verifica corectitudinea datelor dvs.
b) dacă prelucrarea datelor dvs. este ilegală și în loc să ștergeți datele, veți solicita o
restricție a utilizării acestora;
c) atunci când datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care
l-am colectat sau utilizat, dar aveți nevoie de ele pentru a vă stabili, a vă proteja sau a
apăra pretențiile;
d) în cazul în care v-ați opus utilizării datelor dvs., restricția trebuie să se refere la timpul
necesar pentru a analiza dacă, datorită situației dvs. speciale, protejarea intereselor,
drepturilor și libertăților dvs. depășește interesele pe care le urmărim atunci când
procesăm propriile dvs. date.
- să se opună prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing direct. Dacă vă
exercitați acest drept, vom înceta să procesăm datele dvs. în acest scop. Dacă obiecția
dvs. este justificată și nu avem altă bază legală pentru prelucrarea datelor dvs.
personale, vom șterge datele pe care le-ați atacat;
- la portabilitatea datelor - aveți dreptul să primiți de la noi într-un format structurat,
utilizat în mod uzual de mașină, de ex. CSV, datele personale despre dvs. pe care ni leați furnizat pe baza consimțământului dvs. De asemenea, puteți să ne trimiteți aceste
date direct către o altă entitate.
OTTO a numit un responsabil de protecție a datelor, care poate fi contactat prin scris la
adresa mydataROM@ottoworkforce.eu sau direct la adresa companiei.
Plângerea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către OTTO
Este posibilă depunerea unei plângeri împotriva prelucrării datelor cu caracter personal
de către OTTO dacă datele dvs. personale sunt utilizate în alte scopuri decât cele
necesare pentru executarea contractului sau pentru îndeplinirea unei obligații legale. De
exemplu, puteți depune o plângere cu privire la utilizarea datelor dvs. personale în
scopuri de marketing sau vânzări prin trimiterea unui e-mail la adresa

mydataROM@ottoworkforce.eu.
În plus, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala De Supraveghere
a Datelor cu Caracter Personal cu sediul Bdul Gral Gheorghe Magheru nr 28-30 sector
1 Bucuresti
Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale care sunt necesare pentru
desfășurarea activității noastre, considerăm că este important să vă informăm că, fără
datele dvs. personale, nu este posibil să vă furnizăm serviciile noastre de agenție de
angajare temporară și de muncă temporară agenţie.
Observație finală
OTTO își rezervă dreptul de a face modificări la această declarație de confidențialitate.
Orice modificări vor fi publicate pe această pagină web. OTTO recomandă să vizitați în
mod regulat această pagină pentru a verifica dacă au fost făcute schimbări. Declarația
actuală privind confidențialitatea a fost actualizată în mai 2018.

