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NOTIFICARE 

Aptiv, în calitate de operator de date, se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea 
datelor dvs. cu caracter personal. Aptiv Services US („Aptiv”), o companie publică înființată în 
Irlanda, având sediul înregistrat la adresa Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda, D02VY79. 
Această declarație de confidențialitate se aplică atunci când accesați pagina noastră Cariere 
www.jobs.aptiv.com, dedicată recrutării și depunerii solicitărilor de angajare. 

 

SCOPUL  

Aptiv vă va prelucra datele cu caracter personal în scopul primirii și evaluării cererii dvs. de 

angajare, astfel încât să poată stabili dacă îndepliniți cerințele necesare ocupării rolului sau 

rolurilor pentru care candidați. 

 

TEMEIUL LEGAL 

Aptiv va prelucra datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația privind 

executarea unui contract sau pentru a răspunde solicitării dvs. înainte de a încheia un contract 

(Art. 6 (1) (b) RGPD), pentru a se conforma oricărei obligații legale pe care o poate avea în 

diferite țări (Art. 6 (1) (c) RGPD) și pe baza intereselor legitime pe care le poate avea în cadrul 

procesului de depunere a candidaturii și recrutare (Art. 6 (1) (f) RGPD). 

 

Mai mult, dacă informațiile dvs. cu caracter personal includ o categorie specială de date (așa 

cum sunt menționate în RGPD (de exemplu, date pe care este posibil să le solicităm pentru a 

respecta legislația privind egalitatea de drepturi)), acestea vor fi prelucrate în conformitate cu 

obligațiile privind angajarea forței de muncă și protejarea drepturilor fundamentale ale omului 

(Art. 9 (2) (b) din RGPD). 

 

PERIOADA DE PĂSTRARE 

Aptiv vă va păstra datele pentru o perioadă de timp determinată și limitată, luând în 

considerare scopul prelucrării și interesele sale legitime (adică atât timp cât este necesar 

pentru gestionarea solicitării/recrutării), precum și obligațiile legale pe care trebuie să le 

respecte. Termenele de păstrare pot diferi, de asemenea, în funcție de acceptarea sau 

respingerea solicitărilor. 

 

 Program de păstrare 

Programul de păstrare este prezentat mai jos: 

 

Regiune Perioada de păstrare de la data solicitării 

America: S.U.A., Brazilia, Mexic, Honduras 2 ani 

India 1 an 

Restul țărilor din APAC: China, Japonia, 

Singapore, Coreea, Malaysia 

3 ani 

EMEA: Irlanda, Regatul Unit, Polonia, 

Germania, Suedia, România, Franța, Italia, 

Spania, Portugalia, Austria, Ungaria, 

Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, 

Tunisia, Moroc 

18 luni 

 

 

https://aptiv.wd5.myworkdayjobs.com/APTIV_CAREERS


Notificare de confidențialitate 
pentru candidați 

 

 

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Solicitarea dvs. va fi procesată de entitatea juridică din cadrul Aptiv care se ocupă de solicitările 
de angajare/recrutări. 

Pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de recrutare, Aptiv poate, de 
asemenea, să colaboreze cu – sau să solicite sprijinul unor – terți sau furnizori de servicii de 
încredere. Aceștia vor prelucra datele dvs. cu caracter personal doar în conformitate cu 
instrucțiunile noastre și sunt obligați să respecte o clauză de confidențialitate. Le solicităm terților 
să respecte confidențialitatea datelor dvs. și să le trateze în conformitate cu legea. Terții/furnizorii 
de servicii sunt aceștia:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Este posibil să trebuiască să vă transferăm datele cu caracter personal în afara Spațiului 

Economic European (SEE).  Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer 

al informațiilor dvs. în afara SEE este gestionat și securizat cu atenție, pentru a vă respecta 

dreptul la confidențialitate. Acolo unde este necesar, am instituit măsuri de protecție adecvate 

pentru companiile din grupul nostru și terți/furnizorii de servicii, astfel încât să ne asigurăm că 

transferurile de informații cu caracter personal în afara SEE sunt protejate corespunzător (de 

exemplu, acordurile de transfer între companii menite să ofere un nivel adecvat de protecție a 

datelor; clauzele contractuale standard ale UE, în conformitate cu Articolul 46 (2) din 

Regulamentul general privind protecția datelor din UE; orice alt instrument de conformitate 

aprobat de Comisia UE).  

 

DREPTURILE DVS. 

În anumite circumstanțe, conform legii, vă puteți exercita următoarele drepturi: 

• Dreptul la informare și la accesare: puteți solicita oricând informații privind modul în 
care vă prelucrăm datele cu caracter personal, ce date referitoare la dvs. utilizăm, în ce 
scopuri, de unde provin datele, către ce destinatari pot fi transferate și cât timp vom stoca 
datele respective. 

• Dreptul la rectificare: în cazul în care constatați că date referitoare la dvs. sunt inexacte, 
puteți solicita oricând rectificarea acestora. De asemenea, dacă, în opinia dvs., datele sunt 
incomplete, puteți solicita completarea acestora. 

• Dreptul la ștergere: dacă sunteți de părere că utilizarea datelor dvs. cu caracter personal 
nu mai este necesară, că nu are o bază legală suficientă sau că este ilegală din alte 
motive, puteți solicita ștergerea datelor respective.  

• Dreptul de a restricționa procesarea: dacă sunteți de părere că datele dvs. sunt 
utilizate necorespunzător, puteți solicita restricționarea utilizării acestora, nu ștergerea. De 
exemplu, puteți solicita o astfel de restricționare în cazul în care contestați exactitatea 
datelor utilizate sau vă opuneți utilizării datelor dvs. 

• Dreptul de a obiecta: dacă anumite circumstanțe vă oferă motive care fac inadmisibilă 
utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți opune utilizării datelor respective. 

• Dreptul de a revoca: dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului, aveți dreptul 
de a vă revoca oricând consimțământul.  

• Dreptul de a adresa o plângere unei autorități de reglementare: în cazul în care 
considerați că drepturile dvs. privind datele cu caracter personal au fost încălcate, aveți 
dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de reglementare. În speță, puteți contacta 
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autoritatea de reglementare din locul în care vă aflați, de la locul dvs. de muncă sau din 
locul în care a avut loc presupusa încălcare. 

o Dacă aveți probleme pe care Aptiv nu le poate soluționa, aveți și dreptul de a 
depune reclamații la autoritatea de protecție a datelor din țara dvs. 

• Drepturi legate de luarea deciziilor și crearea de profiluri automat: 
o datele dvs. nu vor face obiectul luării deciziilor și creării de profiluri automat 

• Dreptul la portabilitatea datelor: în anumite circumstanțe, pentru a obține și reutiliza 
datele dvs. cu caracter personal pentru diferite servicii. 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, trimiteți o cerere prin intermediul formularului 

privind confidențialitatea informațiilor, accesând următorul link: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Contact 

Dacă aveți întrebări, solicitări sau reclamații în legătură cu modul în care sunt utilizate datele 
dvs. cu caracter personal, puteți contacta Aptiv accesând linkul de mai jos: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
 

 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request
https://www.aptiv.com/contact-us

