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Începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare dispozițiile Ordonanței(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 libera circulație a acestor date și
abrogarea Directivei 95 / 46 / CE (denumită în continuare "GDPR").
În legătură cu cele de mai sus, potrivit art. 13 alin. 1 și par. 2 GDPR, vă informăm că:
1.

Administratorul datelor cu caracter personal
Administrator al datelor cu caracter personal este Grupul Medipe ( în continuare „Grupul
Medipe” sau „Coadministratori”), care funcționează pe bază de coadministrare. Mai multe
informații despre Grupul Medipe puteți regăsii aici: http://medipe.pl/ochrona-danychosobowych/

1.

Inspectorul pentru Protecția datelor cu caracter Personal
Coadministratorii au desemnat un Inspector pentru Protecția datelor cu caracter personal,
care poate fi contactat în toate aspectele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal prin intermediul poștei electronice pe adresa iod@medipe.com

2.

Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi procesate în scopuri:
1)

legate de derularea procesului actual de recrutare,

2)

În cazul în care sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri legate de
desfășurarea viitoarelor procese de recrutare, datele dvs. personale vor fi, de asemenea,
prelucrate în scopuri legate de acesta

3) Comerciale și de marketing,
4) statistice.
3.

Baza juridică pentru procesarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este:
1) Art. 6 par. 1 lit. a) GDPR în ceea ce privește consimțământul, în scopul de a ține viitoarele
procese de recrutare, utilizarea imaginii în scopuri promoționale,
2) Art. 9 par. 2 lit. un GDPR privind prelucrarea datelor personale sensibile și în scopurile stabilite
în conținutul consimțământului dvs,
3) Art. 6 par. 1 lit. b) GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
necesare pentru a încheia un constract, la finalizarea cursului sau trainingului,
4) Art. 6 par. 1 lit. c) GDPR în cadrul îndeplinirii sarcinilor legale de către coadministratori, mai
ales a sarcinilor legate de plata contribuțiilor sociale cât și avansurile pentru impozitul pe
venit în domeniul indicat de legile în vigoare,

5) Articolul. 6 par. 1 lit. f GDPR în punerea în aplicare a intereselor legitime, în special protecția
dovezilor, ăn cadrul anchetării sau apărării a creanțelor, transferul de date cu caracter
personal în cadrul grupului de societăți pentru scopuri administrative interne, să evalueze
calitatea serviciilor sau marketing direct.
4.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor dvs. personale ar putea fi:
1) clienții Grupului Medipe, adică persoanele cărora li se oferă servicii de îngrijire și alte servicii,
precum și membri ai familiilor acestora,
2) furnizorii Grupului Medipe, adică în special entitățile care furnizează servicii medicale,
juridice, de securitate, IT, transport, instruire, servicii poștale și de consultanță, contabilitate
și resurse umane,
3) Partenerii Grupului Medipe implicați în obținerea de clienți,
4) entități afiliate prin capital sau personal la Grupul Medipe.
5.

Perioada de stocare a datelor

Datele dvs. personale, procesarea cărora se efectuează în baza contractului, vor fi păstrate
pe durata contractului la care sunteți parte și apoi pentru perioada specificată de legea
aplicabilă, în special cu prevederile Legii contabilității și a legislației fiscale, precum și a
asigurărilor sociale și perioada de prescripție a posibilelor revendicări ale dreptului civil. În cazul
în care nu se începe o colaborare cu Coadministratorii pe baza acordului, datele dvs.
personale vor fi procesate în timpul perioadei de recrutare, precum și perioada de prescripție
a eventualelor cereri civile.Datele dvs. personale, a căror prelucrare are loc pe baza
consimțământului dvs., vor fi păstrate până când veți retrage consimțământul dvs. pentru
prelucrarea acestora.Datele dvs. personale, a căror prelucrare are loc în vederea efectuării
viitoarei recrutări, vor fi procesate pentru o perioadă de cel mult 3 ani.
6.

Informații cu privire la drepturile conferite

Aveți dreptul la:
a) accesul la conținutul datelor dvs.;
b) rectificarea datelor;
c) ștergerea datele;
d) limitarea procesării datelor;
e) transferul de date,
f) ridicarea de obiecții.
7.

Dreptul de a retrage acordul

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale are loc pe baza consimțământului (articolul
6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), aveți, de asemenea, dreptul să vă retrageți acordul în orice
moment, fără a afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza acordului dat
înainte de retragere

8.

Dreptul de a ridica obiecții

Aveți dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal, dacă decideți că prelucrarea datelor dvs. personale cu privire la dvs. încalcă
prevederile GDPR.
9.

Furnizarea benevolă a datelor
Furnizarea datelor dvs. personale:
1) cu privire la datele cu caracter personal, prelucrarea cărora are loc pe baza
consimțământului, adică art. 6 par. 1 lit. a) GDPR și art. 9 par. 2 lit. a) GDPR este voluntar și
nefurnizarea acestor date nu are consecințe negative asupra dvs. Cu toate acesta, este
necesar să furnizați date pentru desfășurarea procesului de recrutare,
2) în domeniul datelor cu caracter personal, a căror prelucrare are loc pe baza art. 6 par. 1
lit. b) GDPR este necesar pentru fectuarea procesului de recrutare, încheiere și executarea
contractului,
3) în domeniul datelor cu caracter personal, a căror prelucrare are loc pe baza art. 6 par. 1
lit. c) GDPR este o cerință legală,
4) în domeniul datelor cu caracter personal, a căror prelucrare are loc în baza art. 6 par. 1 lit.
f) GDPR este necesar pentru a îndeplini interesul legitim al Coadministratorilor.
10.

Automatizare și profilare

Datele dvs. pot fi prelucrate în mod automat, însă nu vor fi luate decizii care să aibă efecte
legale asupra dvs. sau aibă efect similar asupra dvs., care se bazează exclusiv pe procesarea
automatizată.

