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Notă de informare a persoanei vizate 

 
Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de 

recrutare şi de angajare de personal este obligatorie în baza art. 13 alin. 1 şi 2 din Regulamentul 
European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date . 

Art. 13 alin. 1 
a) Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de Spitalul Județean de Urgență Buzău, 

cu sediul social str. Stadionului, nr.7, cod poştal 120144., tel. 0238/724654, mun. Buzău, 
jud. Buzău, România. 

 c) Datele dvs. personale vor fi prelucrate legal în scop de: 
c. 1.) Management al resurselor umane, pentru: 
• participarea dvs. la prima etapă a procesului de recrutare - analiza CV-ului; 
• contactarea dvs. pentru a fi informat despre rezultatul primei etape de recrutare şi, 

după caz, examen scris și programarea dvs. la proba interviului; 
• participarea examen/interviu; 
• contactarea dvs. pentru a fi informat despre rezultatul final al examenului şi, după 

caz, programarea dvs. pentru îndeplinirea formalităţilor legale privind 
întocmirea/semnarea Contractului individual de muncă; 

• întocmirea şi actualizarea dosarului de personal/ a dosarului profesional conform Codului 
Muncii în vederea semnării Contractului individual de muncă şi a tuturor anexelor 
acestuia, precum şi pentru întocmirea documentaţiei Financiar - Contabile / salarizare, 
prevenirea spălării banilor, în condiţiile legii; 

• efectuarea controlului medical periodic şi de medicina muncii; 
• efectuarea instruirilor periodice de protecţia muncii şi PSI; 
• eliberarea de documente la cererea dvs.: adeverinţe de salariat, adeverinţe de vechime şi 

alte tipuri de documente solicitate de dvs.; 
• prelucrarea cererilor de exercitare a drepturilor conform prevederilor GDPR; 
• înregistrarea şi procesarea sesizărilor şi reclamaţiilor dvs.; 
• la solicitarea dvs. păstrăm CV-ul dvs. pentru a vă informa despre alte campanii de 

recrutare pentru posturi disponibile în organizaţia noastră; 
• arhivare în condiţiile legii. 
c. 3.) Prelucrăm datele dvs. personale în baza următoarelor temeiuri: 
c. 3.1.) Pentru procesul de recrutare / angajare prelucrăm datele personale în baza Codului 

Muncii, a Legii Contabilităţii şi a altor legi care guvernează raporturile de muncă, precum şi în baza 
art. 6 alin. b) - ,,pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face 
demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract" şi c) - ,,în vederea 
îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului". 

c. 3.2.) Dacă la angajare, sau pe perioada cât sunteţi angajat, solicitaţi plata salariilor într-un 
cont deschis la altă bancă decât cea cu care colaborăm noi, prelucrăm datele personale pentru a 
efectua operaţiunile de virament / transfer interbancar către banca indicată de dvs. 

c. 3.3.) Dacă nu aţi fost angajat în urma procesului de recrutare, la solicitarea dvs. păstrăm 
CV-ul pentru a vă informa despre alte campanii de recrutare pentru posturi disponibile în organizaţia 
noastră pe baza acordului dvs. explicit, conform art. 6 alin. 1 lit. a. 

d) Nu prelucrăm date personale în interesele noastre legitime sau ale terţilor - art. 6 alin. 1 lit. 
f. 
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e) Datele dvs. cu caracter personal sunt transferate / dezvăluite către instituțiile statului 
abilitate (ex.ITM, ANAF, AJPIS, instanţe de judecată, executori judecătoreşti, instituţii şi organisme 
de certificare şi autorizare), în condiţiile legii. 

f) Nu transferăm şi nu intenţionăm să transferăm datele dvs. personale către o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională. Dacă intenţiile noastre se vor modifica, vă vom informa în prealabil, 
respectând prevederile Regulamentului 679/ 2016. 

Art. 13 alin. 2 
a) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

 a. 1.) În cazul în care CV-ul nu a fost selectat pentru ca dvs. să puteţi participa la examen, 
datele dvs. vor distruse/şterse din orice documente/evidenţe întocmite pentru procesul de recrutare, 
imediat ce vi s-a comunicat rezultatul probei de analiză a dosarelor, cu excepţia cazului în care vă 
exprimaţi acordul explicit să păstrăm CV-ul pentru a vă informa despre alte campanii de recrutare 
pentru posturi disponibile în organizaţia noastră. În acest caz, stocăm datele personale o perioadă 
de maxim 2 ani (perioadă care este proporţională şi rezonabilă, pe termen scurt şi mediu, cu 
scopul unei persoane de a găsi şi de a ocupa un loc de muncă adecvat pregătirii sale), după care 
distrugem CV-ul; 
 a. 2.) În cazul în care nu aţi fost selectat pentru angajare în urma examenului, datele dvs. vor 
distruse/şterse din orice documente/evidenţe întocmite pentru procesul de recrutare, imediat ce vi s-a 
comunicat rezultatul, cu excepţia cazului în care vă exprimaţi acordul explicit să păstrăm CV-ul 
pentru a vă informa despre alte campanii de recrutare pentru posturi disponibile în organizaţia 
noastră. În acest caz, stocăm datele personale o perioadă de maxim 2 ani (perioadă care este 
proporţională şi rezonabilă, pe termen scurt şi mediu, cu scopul unei persoane de a găsi şi de a 
ocupa un loc de muncă adecvat pregătirii sale), după care distrugem CV-ul; 
 a. 3.) În cazul în care procesul de recrutare se finalizează cu semnarea de către dv. a 
Contractului individual de muncă, a anexelor acestuia şi a evidenţelor financiar-contabile / salarizare, 
în te me iul legii, dat ele dvs. personale vor fi prelucrate şi stocate conform legislaţiei în vigoare. 
 a. 4.) Datele dvs. personale prelucrate pe baza consimţământului dvs. explicit se stochează pe 
toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau până la retragerea 
consimţământului. 
 b) În sensul Regulamentului European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor 

la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date vă facem 
cunoscute drepturile dvs.: dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul 
la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul de opoziţie, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere, dreptul de a nu face obiectul unei 
prelucrări automate. 

 c) Pentru prelucrarea datelor efectuată pe baza cons imţ ământ ului dvs. aveţi dreptul de a vă 
retrage acordul de prelucrare, în orice moment, la fel de uşor cum l-aţi acordat, printr-o 
cerere scrisă depusă la sediul nostru sau prin e-mail. Retragerea consimţământului va avea 
efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare 
valabilă. 

 d) Aveţi dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Pe rsonal. 
 e) Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal 
 e. 1.) Pentru prelucrarea datelor personale pentru procesul de recrutare/ angajare în baza 
Codului Muncii, a Legii Contabilităţii şi a altor legi care guvernează raport urile de muncă, precum şi 
în baza art. 6 alin. b) - ,,pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a 
face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract" şi c) - ,, în vederea 
îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului" sunteţi obligat să furnizaţi datele 
personale prevăzute de lege, altfel nu vom putea încheia contracte cu dvs. sau nu vom putea face 
demersuri pentru şi în numele dvs. pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea obligaţiilor 
legale pe care le avem. 
 e. 2.) Pentru prelucrarea datelor personale pe baza consimţământului dvs. nu sunteţi obligat/ă 
să furnizaţi datele personale şi nu există consecinţe negative pentru dvs., dacă refuzaţi furnizarea 
acestora. 
 f) Nu prelucrăm date personale printr-un proces decizional automatizat şi nu creăm profiluri în 
sensul menţionat la art. 22 alin. 1 şi 4 din GDPR. 



 În cazul în care vom intenţiona să prelucrăm ulterior datele cu caracter personal într-un alt 
scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare 
ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante. 
 
 
 

Compartiment Protecția Datelor cu Caracter Personal 


