ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere modificarile legislative aduse de 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 privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), numit in continuare GDPR,
Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________, nr. telefon (mobil) _________________,
adresa (de e-mail) _____________________, declar pe propria răspundere că:
Am luat la cunostinta de continutul Notei de Informare http://www.auto-moldova.ro/index.php?p=nota_inf
si:


Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de Auto Moldova S.A. in scop de
recrutare de personal.
☐sunt de acord ☐nu sunt de acord



Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de firmele din grupul Altex in scop de
recrutare de personal.
☐sunt de acord ☐nu sunt de acord

Am inteles ca am dreptul, potrivit Art.7 alin. (3) GDPR, sa imi retrag consimtamantul pentru aspectele de
mai sus, oricand, prin modalitatile indicate in nota de informare si ca retragerea consimtamantului nu va afecta
prelucrarile de date desfasurate in mod legitim pana la exercitarea acestui drept.
Îți vom păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru definitivarea în cadrul organizatiei noastre
a postului pentru care ai aplicat. Aceasta perioada nu poate fi mai mare de 2 ani de la data colectării datelor, după
care datele tale personale, inclusiv datele incluse în CV vor fi șterse/ distruse din sistemele noastre infomatice .
Datele cu caracter personal transmise de către candidații si care nu au fost selectați în vederea derularii interviurilor
sau discutiilor pe alte canale de comunicatie vor fi șterse într-un termen rezonabil (maximum 6 luni) din registrele
noastre, de la data primirii informatiilor si a CV-ului/ formularului de aplicare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la acest acord
sau in legatura cu utilizarea de catre Auto Moldova S.A. si / sau firmele din grupul Altex a datelor personale, va
rugam sa ne contactati la dpo@auto-moldova.ro sau la tel : 0233-234258 precizand, totodata, numele
dumneavoastra, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul
dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.

Data:

Semnatura:

