NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE
CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA ANGAJĂRII ÎN CADRUL OTP BANK ROMÂNIA S.A.

În acest document puteți găsi informații privind următoarele subiecte:
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OTP Bank România S.A. (denumit în continuare “OTP”, “noi”, „Societatea”, „Banca” sau un apelativ similar)
este o instituție de credit înregistrată în România, subsidiară a OTP Bank Nyrt. (HU). Noi colectăm și
prelucrăm mai multe categorii de date personale de la candidații noștri și de la posibilii stagiari (persoane
vizate, în continuare „dumneavoastră“) ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul
protecției datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.
Aspectele ce țin de datele dumneavoastră cu caracter personal sunt deosebit de importante, iar noi tratăm
aceste aspecte cu seriozitate. Această Notă de informare descrie politicile și practicile noastre referitoare
la colectarea și folosirea de către noi a datelor dvs. personale atunci când vă înscrieți pentru ocuparea unui
post în cadrul OTP și descrie și drepturile pe care le aveți.
Mai exact, veți găsi mai jos:






Ce date colectăm despre dumneavoastră;
Cum folosim și în general cum prelucrăm aceste date;
Temeiul pe care ne întemeiem în această prelucrare;
Cui comunicăm aceste date; și
Modalitatea de stocare a datelor.

Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare pentru a înțelege modul în care prelucrăm datele
dumneavoastră personale.

1. CUM COLECTĂM ȘI UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
În cadrul OTP colectăm și utilizăm oricare dintre următoarele date cu caracter personal ale dumneavoastră,
iar în cadrul documentului de față ne vom referi la acestea drept „date personale“.
(a) Informații din CV/biografie: informațiile incluse în candidatura și în CV / biografie sau informații pe
care ni le furnizați în alt mod în acest context, cum ar fi: numele complet, adresa de
domiciliu/reședința/corespondenta, adresa de email, nr. de telefon, angajatorii anteriori, calificări
profesionale, recomandări, analiza evoluției profesionale și a competențelor, instruire, schimbări
de departament, detalii privind performanța și adaptarea la cerințe.
Vom utiliza aceste date in cadrul procesului de recrutare, înainte de a semna contractul de muncă, cum ar
fi să vă contactăm pentru interviuri. Drept urmare, baza legală pentru această prelucrare este efectuarea
de demersuri la cererea dumneavoastra înainte de încheierea unui contract.
(b) Rezultatele verificărilor privitoare la identificare și conformitate, cum ar fi verificări în baze de date
privind deținerile societare și calitatea de administrator, verificarea surselor din presă, rețelele de
socializare și rețele de recrutare profesionala (avem in vedere prelucrarea datelor cu caracter
personal relevante pentru poziția pentru care ați aplicat, în legătură cu contextul profesional),
precum și verificarea informațiilor publice privind litigiile, verificarea informațiilor din CV-uri, biografii
și scrisori de intenție/recomandare, verificări privind performanțele anterioare, verificarea situatiilor
potentiale sau actuale de conflict de interese, verificari de prevenire a fraudei.
Utilizăm datele de mai sus în interesul nostru legitim pentru a evalua adecvarea candidatului, pentru a
verifica situatiile potentiale de conflict de interese precum și pentru a preveni situatii de frauda sau care pot
afecta reputatia bancii.
(c) Efectuăm teste psihometrice și colectăm informații de profilare a personalității, prin angajați
dedicați și prin consultanți specializați supuși obligației de confidențialitate. Nu utilizăm aceste date
pentru a lua decizii în mod automat în ceea ce vă privește - orice decizie în ceea ce privește
angajarea dvs. la OTP este luată de către angajații noștri. Aceste date sunt prelucrate numai în
situația în care vă dați acordul prin semnarea formularului de consimțământ pus la dispoziție
înaintea efectuării testelor; această testare face parte integrantă din procesul de recrutare și, drept
urmare, în cazul în care nu sunteți de acord cu această testare, nu vom putea finaliza procesul de
recrutare și, în consecință, nu vă vom putea lua în considerare pentru angajare.
(d) Imaginile aferente sistemului de supraveghere video din sedii. Utilizăm aceste date pentru
efectuarea unor verificări de securitate, în interesul nostru legitim de a asigura securitatea spațiilor,
a bunurilor și a persoanelor care se găsesc în spațiile noastre.
În cazul în care sunteți selecționat(ă) pentru a primi o ofertă, vi se va pune la dispoziție o notă de informare
separată privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților noștri. Această notă de
informare va acoperi si verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele solicitate care ne sunt
necesare la încheierea contractului de munca (vizită medicală, act de identitate, acte de studii etc.)
Sursa datelor personale. Unele dintre datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră,
iar alte informații sunt obținute indirect de la terți, cum ar fi agenții de recrutare și surse publice (de ex.
LinkedIn, Registrul Comerțului, portalul instanțelor).

2.

CUI DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE

2.1 Distribuirea datelor în cadrul grupului OTP
Datele dumneavoastră personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră a grupului
nostru, incluzând și societatea mamă cu sediul în Ungaria, în cazul în care considerăm că acest lucru este
în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (de ex. stocarea de date) sau pentru
auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.
Putem de asemenea să distribuim datele dvs. personale către societăți din grupul nostru dacă acestea ne
furnizează produse și servicii, cum ar fi sisteme IT, servicii de resurse umane și de monitorizare a activității
angajaților.
Accesul la datele dvs. personale este limitat numai pentru acele persoane cărora le sunt necesare acele
informații pentru scopuri profesionale, putând include superiorii ierarhici precum și alte persoane in scopul
indeplinirii sarcinilor de serviciu ale acestora, precum angajații de la departamentele de resurse umane,
servicii corporate, juridic, IT, securitate și financiar.
2.2. Dezvăluirea datelor către terți
Vom dezvălui datele dvs. personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii
de terți:
(a) alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, a uditori, avocați sau alți experți
externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații; și
(b) societăți care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi:
i.
ii.
iii.

servicii de resurse umane, pentru verificările pre-angajare și activitățile de monitorizare
a activității angajaților;
agenții de recrutare;
furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv arhivarea
de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă și
recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică, furnizori de servicii
psihometrice și alți furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare în afara spațiului
de producție propriu și furnizori de servicii de stocare în sistem cloud.

De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:
(c) În cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
(d) Persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;
(e) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau
dezvolta activitatea comercială:
i.
în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care
au legătură cu postul pentru care candidați, putem dezvălui datele dvs. posibilului
cumpărător al respectivelor activități comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura că
respectiva activitate continuă;

ii.

în cazul în care OTP (sau o parte substanțială din bunurile sale) este achiziționată de un
terț, situație în care datele personale deținute de OTP vor constitui unul dintre activele
transferate;

(f) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație
legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum
poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a
legii sau a de preveni anumite activități ilegale;
(g) pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru
a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau
(h) pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța OTP, a angajaților săi, a clienților săi, a
furnizorilor sau a altor persoane. Unii din acești destinatari (inclusiv afiliații noștri) pot utiliza datele
dvs. în țări aflate în afara Zonei Economice Europene.
Vă rugăm să consultați secțiunea 5 de mai jos pentru mai multe detalii privitoare la acest subiect.
2.3 Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari
Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dvs. personale în temeiul paragrafelor a), b) și e) de mai sus
sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru
scopurile specifice pe care le-am identificat noi.
Întotdeauna ne vom asigura că orice terți cărora le divulgăm voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși
obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă
(pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră, cum
sunt situațiile menționate la par. c), d), f), g) și h) de mai sus).
Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna
dintre datele dvs. personale vreunui terț fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil
consimțământul dvs.

3.

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
informațiile respective sunt prelucrate. La data acestui document, datele personale sunt păstrate pentru
următoarele perioade pe care le considerăm necesare în mod rezonabil:
(a) datele cu caracter personal ale candidaților care nu devin angajați - timp de 1 an de la sfârșitul
etapei de recrutare.
În această perioadă vă vom putea contacta în legătură cu alte posturi pe care le vom avea deschise și
cu privire la care vă vom invita să aplicați. Totuși, dacă doriți să vă ștergem datele mai devreme, ne
puteți solicita acest lucru la orice moment după încheierea procedurii de selecție, în modalitatea
indicată la secțiunea 8.
(b) imaginile preluate de la camerele de supraveghere - timp de 30 de zile de la data înregistrării, cu
excepția situației în care, pe durata celor 30 (treizeci) de zile, este înregistrat un incident, situație în
care secțiunile de filmare aferente acelor incidente sunt păstrate timp de 3 ani. Facem acest lucru în
interesul nostru legitim de a avea posibilitatea să constatăm, să exercităm și să susținem în instanță
pretențiile noastre sau ale unui terț.

(c) datele cu caracter personal ale candidaților care devin angajați sunt păstrate ca parte a datelor
angajaților și supuse politicii noastre referitoare la prelucrarea datelor angajaților. În situația în care vă
sunt necesare informații suplimentare cu privire la durata de timp pentru care se păstrează informațiile
dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8 dedesubt).

4.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi specifice legate de datele personale pe care le prelucrăm
despre dumneavoastră. OTP va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor
dumneavoastră în mod adecvat:
(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul: Pentru operatiunea de prelucrare bazata pe
consimțământul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage
consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară (articolul 7 din
GDPR).
(b) Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre
dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem, pentru ce sunt
folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect, și cui sunt divulgate aceste
date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați
mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe
costurile administrative (articolul 15 din GDPR).
(c) Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă
privesc, dacă acestea sunt inexacte ori incomplete (articolul 16 din GDPR).
(d) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor
dumneavoastră personale (articolul 18 din GDPR), în cazul în care:
 contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem
nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în
schimb restricționarea utilizării lor, nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar
dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
 vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime
prevalează asupra alor dumneavoastră.
(e) Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați
furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem
datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații (articolul 20 din GDPR).
Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:
 vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, iar transmiterea este fezabilă din punct de
vedere tehnic,
 ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră
sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea
sau executarea unui contract la care sunteți parte;
 datele personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și

 transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și
libertăților altor persoane.
(f) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm
despre dumneavoastră (articolul 17 din GDPR). Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă
prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:




pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri
statistice; sau
pentru motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea cum ar fi
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

(g) Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe
interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea
datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară (articolul 21
alineat (1) din GDPR). În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția
cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare,
vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în
caz contrar noi doar le vom restricționa.
În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care doriți să
vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8 de mai jos).
Vom avea în vedere toate aceste solicitări și vă vom oferi un răspuns într-un termen de o lună de la
inregistrarea cererii dumneavoastra. Totuși, acest termen poate fi prelungit cu până la încă două luni,
datorită unor motive specifice legate de complexitatea si numarul solicitărilor. În toate cazurile, dacă acest
termen este prelungit, vă vom informa asupra duratei prelungirii și a motivelor care au condus la aceasta..
În cazul în care OTP nu poate da curs solicitării dvs., OTP vă va oferi o explicație cu privire la motivul pentru
care solicitarea dvs. nu a putut fi adresata. Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dvs., vă
putem solicita anumite informații necesare pentru confirmarea identității dvs.

5.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Informațiile personale pot fi prelucrate de personalul nostru, al membrilor grupului nostru sau al unor terți
(împuterniciți) care activează în afara Zonei Economice Europene (Uniunea Europeană, Islanda, Norvegia
și Liechtenstein), pentru scopurile menționate la secțiunea 1.
Puteți consulta detalii suplimentare cu privire la destinatarii datelor dvs. personale în secțiunea 2 de mai
sus. În cazul în care furnizăm orice date personale privitoare la dvs. către entități membre din afara ZEE,
vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dvs. personale în mod
adecvat, în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.
Aceste măsuri includ:
(a) în situația furnizorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea clauzelor standard aprobate de Comisia
Europeană sau aderarea de către furnizor la Privacy Shield (mai multe detalii sunt disponibile la adresa
https://www.privacyshield.gov/welcome); sau

(b) în situația furnizorilor de servicii cu sediul în alte țări aflate în afara Zonei Economice Europene, vom
încheia clauze standard aprobate de Comisia Europeană.
Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a va proteja informațiile personale în
cazurile menționate mai sus ne puteți contacta la orice moment (vedeți secțiunea 8 dedesubt).

6.

SECURITATEA

OTP este determinată să protejeze informațiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive,
dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat și distrugere, și își ia toate măsurile rezonabile
pentru a asigura confidențialitatea informațiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de
natură organizațională și tehnică.
Printre măsurile de natură organizațională, avem în vedere controlul accesului fizic în sediile noastre,
instruirea personalului și depozitarea dosarelor fizice în încăperi sau dulapuri încuiate. Măsurile de natură
tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre și utilizarea softurilor antivirus. În
procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, informațiile dvs. personale pot fi transferate
prin internet. Deși depunem eforturi susținute pentru a proteja informațiile personale pe care ni le puneți la
dispoziție, schimbul de informații dintre noi și dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100%
sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. personale pe care ni le transmiteți prin
internet. Odată ce am primit informațiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte și metode de securitate
pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații.

7.

MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar. Orice modificări efectuate
la această nota de informare vor fi afișate pe pagina de internet a OTP.

8.

ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE SAU FORMULAREA UNOR RECLAMAȚII

În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la modul în
care colectăm, utilizăm sau stocăm informațiile dvs. personale sau în cazul în care doriți să vă exercitați
oricare dintre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră, vă rugăm să contactați
responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarele coordonate:
Adresă: OTP Bank România S.A. Str. Buzești, nr. 66-68, sect. 1, 011017, București
Telefon: (004) 0 800 882 288 / (004) 021 308 57 10
Email: dpo@otpbank.ro

Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne
contactați pe noi direct pentru a vă putea soluționa problema. Cu toate acestea, va puteti adresa oricand,
cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336,
Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti
introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

