Informatii privind prelucrarea datelor personale pentru scopuri de recrutare si selectie

Prin transmiterea datelor dvs. personale prin corespondenta electronica adresata oricaror adrese
de email cu terminatia “intesasanpaolo.com” sau “intesasanpaolo.ro”, prin intermediul retelelor
de socializare (Facebook, LinkedIn etc.) sau prin aplicarea in cadrul unei platforme online de
locuri de munca, va exprimati acordul expres si neechivoc ca aceste date sa fie prelucrate de catre
Intesa Sanpaolo Romania in scopul angajarii dvs. in cadrul organizatiei noastre, respectiv pentru
realizarea proceselor de recrutare si selectie. Banca va colecta datele transmise de catre candidati
prin canalele de comunicare puse la dispozitie de catre banca si le va prelucra exclusiv in scopul
mentionat anterior.
Modul in care utilizam informatiile comunicate
Intesa Sanpaolo Romania utilizeaza datele candidatilor in scopuri legitime sau pentru motive
legale cu informarea prealabila referitoare la aceste scopuri. In procesul de recrutare, selectie și
angajare datele sunt folosite pentru a verifica daca respectivul candidat detine calificarile
aptitudinile si necesare pozitiei pentru care a aplicat. Dupa momentul in care candidatul a primit
oferta de angajare, Intesa Sanpaolo Romania va putea utiliza aceste date si pentru alte verificari
privind experienta profesionala anterioara, sau cunostinte specifice necesare ocuparii postului
ofertat. In cadrul procedurilor de verificare, Banca ar putea solicita date sensibile precum
cazierul judiciar sau fiscal in cazul in care acest lucru este obligatoriu conform legislatiei sau
justifica un interes legitim al Bancii, obligatii care vor face obiectul informarii prealabile catre
candidat.
In cazul in care procesul de recrutare nu se finalizeaza, si daca a fost furnizat acordul prealabil
al persoanei vizate, datele colectate se pastreaza in evidentele bancii, doar in scopul pentru care
au fost colectate, pentru o perioada maxima de 2 ani de la data comunicarii acestora catre Banca
(ex: pentru a furniza pe viitor informatii despre posturi vacante). Daca procesul de recrutare si
selectie se finalizeaza cu semnarea unui contract de munca, datele prelucrate vor fi stocate pe
perioada contractului si ulterior pe perioada solicitata de prevederile legale specifice.
Exercitarea drepturilor privind datele cu caracter personal
Potrivit legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a ne solicita accesul la datele dvs. personale,
rectificarea sau stergerea acestora (in masura in care acest lucru nu contravine legii) sau
restrictionarea prelucrarii. De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii si de a depune
o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal. Pentru orice sesizare cu privire la prelucrarea datelor personale furnizate catre Intesa
Sanpaolo Romania, va rugam sa va adresati Ofiterului pentru Protectia Datelor
la dpo@intesasanpaolo.ro sau la adresa Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector
1, Cod postal 014142.

