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AVIZ 

Noi suntem partea responsabilă cu privire la datele dvs. în acest proces de recrutare.  

Cum intenționăm să utilizăm datele dvs. 

Intenționăm să utilizăm informațiile dvs. în perspectiva unei angajări.  

Consimţământ  

Prin depunerea candidaturii dvs., vă manifestați consimțământul cu privire la utilizarea 

datelor dvs. în scopul de a fi luat în considerare pentru oportunități de angajare. Vom 

utiliza datele din candidatura dvs., precum și orice alte date pe care le furnizați în timpul 

procesului de candidatură, cum ar fi CV-ul dvs. Nu utilizăm datele dvs. în niciun alt 

scop. 

 

Partajarea și transferurile transfrontaliere 

Putem partaja informațiile dvs. cu anumite părți terțe pentru a ne asista în procesul de 

recrutare, inclusiv: 

- Alte societăți din cadrul organizației Aptiv care pot fi în proces de recrutare; 

- Prestatori de servicii pentru gestionarea situației candidatului și comunicării. Spre 

exemplu, utilizăm „sisteme de monitorizare a candidatului”, pentru a monitoriza 

candidaturile active. Solicităm acestor părți terțe să utilizeze datele dvs. numai în 

conformitate cu instrucțiunile.  

Dacă vă retrageți consimțământul, vom solicita altor societăți din organizația Aptiv, 

precum și altor prestatori de servicii (operatori de prelucrare) să șteargă datele dvs. 

În timpul procesului de evaluare a candidaturii dvs., poate fi necesar să transferăm 

datele dvs. în exteriorul Uniunii Europene, de exemplu în Statele Unite. În momentul în 

care realizăm acest lucru, aplicăm măsuri de protecție aprobate, cum ar fi acordurile de 

transfer între companii care au scopul de a oferi un nivel adecvat de protecție a datelor. 

 

Păstrare 

Vom continua să păstrăm și să prelucrăm datele dvs. atât timp cât va fi necesar pentru 

a vă lua în considerare pentru angajare și pentru o perioadă de timp rezonabilă în 

vederea documentării conformității cu legile locale din țara în care există oportunitatea 

de angajare. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul și vom șterge datele 

dvs., cu excepția cazului în care păstrarea în continuare este necesară pentru 

documentarea conformității. 
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Drepturile dvs. 

În funcție de jurisdicția în care domiciliați, puteți avea drepturi suplimentare, inclusiv: 

- Dreptul de a accesa o copie a datelor dvs. 

- Dreptul de a corecta datele dvs. dacă sunt incorecte 

- Dreptul de a șterge datele dvs. („Dreptul de a fi uitat”)  

- Dreptul de a restricționa temporar prelucrarea datelor dvs. 

- Dreptul de a fi informat cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu 

caracter personal sau orice restricționare a prelucrării datelor dvs. 

- Dreptul de transmitere a unei copii a datelor dvs. către un alt operator. 

- Dreptul de a vă dezabona de la primirea mesajelor de marketing direct  

 

Contact 

Dacă aveți întrebări, solicitări sau reclamații despre modul în care sunt utilizate datele 

dvs. cu caracter personal, puteți contacta Aptiv la linkul de mai jos. Dacă aveți îngrijorări 

pe care Aptiv nu le poate soluționa, aveți de asemenea dreptul de a înainta o plângere 

la autoritățile responsabile cu protecția datelor din țara dvs. 

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