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Aspecte preliminare 

 Prezenta Note de informare are ca scop informarea candidaților la ocuparea posturilor vacante din cadrul 

Fabricii de Lapte Brașov S.A cu privire la identitatea noastră, datele cu caracter personal pe care le 

prelucrăm, scopul și durata prelucrării precum și modalitatea în care aceste date sunt sau pot fi folosite în 

procesul de recrutare și se aplică cu privire la orice prelucrare/utilizare de date cu caracter personal în cadrul 

procesului de recrutare, când aplicați pentru un post în cadrul companiei noastre, în cadrul unui interviu, 

când folosiți canalele noastre de recrutare, când participați la evenimente de recrutare organizate de  

Fabrica de Lapte Brașov S.A sau la care participă compania noastră precum și în orice interacțiune cu Fabrica 

de Lapte Brașov S.A în considerarea obținerii unui loc de muncă în cadrul Fabricii de Lapte Brașov S.A.. Vă 

rugăm citiți cu atenție această Notă de informare pentru a înțelege modalitatea de colectare și prelucrare a 

datelor cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare. 

Despre noi 

În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în cele ce urmează GDPR), FABRICA DE 

LAPTE BRAȘOV S.A. cu sediul social în str. Apei, nr. 109, loc Baraolt, județul Covasna, punct de lucru DN 13, 

KM 10+800, Brașov – Sighișoara, jud. Brașov înregistrat la Registrul Comerțului din Sf. Gheorghe sub nr. 

J14/188/1999, cod fiscal RO 12342767, telefon 0268 308050, reprezentată prin dl. KELAS DIMITRIOS Director 

General, în calitate de potențial angajator, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele 

dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm 

măsuri rezonabile pentru a le proteja.  

Cine sunteți dumneavoastră? 

 În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în cele ce urmează GDPR), 

dumneavoastră,  potențialul angajat al companiei noastre, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană 

fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date cu caracter 

personal și pentru a vă permite să  vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile prevăzute de lege, 

am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dumneavoastră, 

persoana vizată. 
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Angajamentul Nostru cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

 În scopul celor de mai sus, respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter 

personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016 și următoarele principii: 

 

 Legalitate, echitate și transparență 

Prelucrăm datele cu caracter personal legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința 

informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.  

 

 Controlul vă aparține 

În limitele legii,  vă oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele cu caracter personal și 

de a-ți exercita toate celelalte drepturi prevăzute de Regulamentul (EU) 679/2016 . 

 

 Integritatea datelor, limitarea scopului, exactitatea și reducerea la minim a datelor, 

Utilizăm datele în scopurile descrise în prezenta Notă de informare  și/sau în scopuri compatibile cu 

acestea. În toate cazurile, scopul pentru colectare, prelucrare sau păstrare a datele dumneavoastră 

cu caracter personal  este compatibil cu legislația în materie. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne 

asigura că datele cu caracter personal sunt corecte, complete și actualizate, adecvate, relevante și 

limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate 

 

 Securitate 

Datele dumneavoastră sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu 

caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva 

pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 

corespunzătoare. Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă  

protejăm cât mai bine datele cu caracter personal. Cu toate acestea, vă reamintim faptul că niciun 

site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.  
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Datele cu caracter personal 

Ce fel de date cu caracter personal colectăm? 

În cadrul procesului de recrutare, Fabrica de Lapte Brașov S.A., va putea colecta și prelucra următoarele 
categorii de date cu caracter personal : 

 

 

Categorii de date cu caracter personal 

 

 

Informații de identificare și de contact 

 

 

☐ Numele complet 

 

 

☐Vârsta/Data nașterii 

 

☐ Sex 

 

☐ Adresa 

 

 

 

☐E-mail 

 

☐Telefon 

 

☐ Porecla 

 

 

 

☐Dovada identității (carte de 

identitate, pașaport) 

 

☐Naționalitate 

 

☐ CNP 

 

 

☐Semnătura 

 

☐ Certificat de naștere 

 

Informații profesionale și de serviciu 

 

 

☐ Educație și istoric formare 

 

 

☐Calificări/specializări 

 

☐ Limbi cunoscute 
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☐ Informații posturi ocupate 

anterior 

 

 

☐Istoric activitate anterioară 

 

☐ Performanțe 

 

☐ Activități profesionale ale 

persoanei 

 

 

☐diplome, atestate, certificări, 

scrisoare de recomandare 

 

☐alte informații personale (vă 

rugăm specificați) _____ 

 

☐ Informații referitoare la 

rezervare călători 

 

☐ Status post: program de lucru 

temporar  

 

☐Nevoi asociate regimului 

alimentar 

 

 

☐ Detalii despre reclamații 

privind cheltuielile 

 

 

 

☐ Informații despre persoane 

apropiate/de contact în caz de 

urgență 

 

 

 

☐ Informații bunuri personale 

 

 

☐ Informații aplicare post (ex.: 

CV, observații interviu, 

referințe) 

 

 

 

 

☐Detalii/fișa postului 

 

☐Informații referitoare la 

asigurarea de sănătate 

 

☐Grad 

 

 

 

☐Companie/entitate 

 

☐Unitate/departament 

 

☐ Sediu birou 

 

 

 

☐Relații de 

subordonare/ierarhice 

 

☐ Data începerii activității 

 

☐ Program de lucru 

 

☐Date și informații relocare 

 

☐Data și motivul încetării 
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activității 

 

☐ Raport număr 

absențe/monitorizare/concedii 

 

 

☐Motivul absenței 

 

☐ Informații despre starea de 

sănătate fizică și psihologică 

sau afecțiuni medicale 

 

 

 

☐Informații referitoare la 

starea de sănătate și siguranță și 

raportare 

 

☐Informații referitoare la 

sănătatea ocupațională și 

raportare 

 

 

☐Nemulțumiri și reclamații 

 

☐Informații referitoare la cazuri 

de intimidare și hărțuire 

 

 

 

☐ Detalii referitoare la 

dizabilități, acces și nevoi 

speciale 

 

☐Avertizare încetare a 

activității din motive medicale 

 

 

☐ Acțiuni disciplinare 

 

 

☐Interviu și comentarii de 

încetare a activității 

 

 

 

☐ Răspunsuri la sondaje (ex.: 

raport date comportamentale) 

 

☐ Evaluări dezvoltare personală 

(data observațiilor și 

informațiilor despre evaluare) 

 

 

☐Încadrare a performanței 

 

 

 

Informații financiare 

 

 

☐ informații cont bancar 

 

☐Informații asociate card de 

 

☐ Venituri ale familiei 
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credit 

 

☐ Salariu/remunerație 

 

 

 

☐Venituri din alte surse 

 

☐Deduceri fiscale 

 

☐ Credite 

 

☐ Garantii/Ipoteci 

 

☐ Datorii 

 

 

 

 

Urmărire/tracking 

 

 

☐ Imagini foto și video, inclusiv 

CCTV 

 

 

☐Informații localizare/supraveghere 

 

☐ I.P. Adresă: 

 

☐ Altele (vă rugăm să specificați) 

………………………………………………………. 

 

 

Categorii speciale de date cu caracter personal 

 

 

☐ Originea rasială sau originea 

etnică 

 

 

☐ Opiniile politice 

 

☐ Confesiunea religioasă 

 

☐ Convingerile filozofice 

 

 

☐ Apartenența la sindicat 

 

☐ Date genetice 
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☐ Date biometrice 

 

☐ Stare de sănătate ☐ Viață sexuală 

 

☐ Orientare sexuală 

 

 

☐ Condamnări penale și 

infracțiuni 

 

 

De ce colectăm aceste informații? 

 

Colectăm datele cu caracter personal anterior menționate, exclusiv în scopul desfășurării procesului de 

recrutare (recrutarea și selecția candidaților), respectiv: identificarea candidatului, evaluarea aptitudinilor și 

competențelor profesionale ale candidatului, verificarea onoarei și bunei reputații a candidatului, 

contactarea acestuia pentru interviuri și susținerea interviurilor, crearea cadrului potrivit pentru candidatul 

ce va fi selectat pentru angajare, stabilirea instruirilor necesare pentru adaptarea la cerințele postului, 

pregătirea măsurilor pentru semnarea contractului de muncă cu candidatul ales pentru angajare.  

Prezenta notă de informare acoperă exclusiv verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele 

transmise de către candidat companiei noastre în cadrul procesului de recrutare. Candidații selectați pentru 

angajare vor primi o notă de informare separată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

angajaților companiei noastre. 

 Temeiul juridic al prelucrării  

 

Temeiul juridic al prelucrării 

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate în scopul menționat mai sus sunt 

cele obținute direct de la dumneavoastră sau din alte surse și vor fi prelucrate pe baza următoarelor 

temeiuri legale:  

 

1.Consimțământul dumneavoastră 

Prin transmiterea oricăror date sau documente (curriculum vitae, scrisoare de intenție, scrisoare de 

recomandare, solicitare de informații privind posturile vacante ori procesul de recrutare etc.) către 

Fabrica de lapte Brașov S.A. , la adresa de e-mail a.popa@hellenicdairies.com, 

m.roba@hellenicdairies.com, c.filip@hellenicdairies.com, l.belici@hellenicdairies.com, 

hr.flb@hellenicdairies.com ori la altă adresă de e-mail care aparține Fabricii de Lapte Brașov 

mailto:m.roba@hellenicdairies.com
mailto:c.filip@hellenicdairies.com
mailto:l.belici@hellenicdairies.com
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S.A., precum și prin orice alte mijloace puse la dispoziție persoanelor, dumneavoastră (denumit în 

prezenta Notă de informare ”candidatul”) vă manifestați consimțământul neechivoc pentru 

colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră  de către Fabrica de Lapte Brașov S.A. De 

asemenea, consimțiți la o eventuală colectare și prelucrare de date cu caracter personal de pe 

rețelele de socializare, aceste date în legătură cu dumneavoastră (candidatul) putând fi avute în 

vedere în cadrul procesului de recrutare.  

Dacă nu doriți ca Fabrica de Lapte Brașov S.A. să vă colecteze și prelucreze datele cu caracter 

personal, nu trimiteți către compania noastră, sub nicio formă, solicitări, date și/sau documente 

care conțin date cu caracter personal. În această situație, compania noastră nu va 

prelucra/introduce în baza de date a departamentului Resurse Umane datele cu caracter personal și 

este posibil ca dumneavoastră să nu puteți participa la procesul de recrutare și să nu puteți fi luat în 

considerare pentru angajare. 

2. Interesul legitim al Fabricii de lapte Brașov. 

3. Îndeplinirea unei obligații legale în cazul anumitor funcții expres și limitative prevăzute de lege. 

Cât timp păstrăm  datele dumneavoastră cu caracter personal? 

 

Vom prelucra și stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de 6 luni necesara 

atingerii scopului prelucrării, așa cum acesta este menționat mai sus, și cu respectarea reglementarilor legale 

în vigoare.  În situația în care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligație legala pentru a 

continua prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod 

corespunzător. 

În cazul în care nu corespundeți cerințelor postului vacant din cadrul companiei noastre sau dacă refuzați 

oferta de angajare a companiei noastre ori dacă la momentul transmiterii datelor nu exista un post vacant în 

cadrul companiei noastre vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 6 

luni. de la finalizarea procesului de recrutare, dacă dumneavoastră vă veți manifesta în mod expres, în scris,. 

La expirarea termenului de 6 luni, Fabrica de Lapte Brașov SA va șterge toate datele colectate de la 

dumneavoastră.  

Compania stochează datele colectate în procesul de recrutare pentru atingerea scopului avut în vedere la 

momentul colectării Fabrica de Lapte Brașov S.A. urmărind să folosească datele dumneavoastră în vederea 

contactării dumneavoastre și oferirii unui post vacant în cadrul companiei atunci când acesta se ivește. Dacă 

aveți obiecțiuni cu privire la perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau dacă nu doriți să vă fie 

păstrate datele după finalizarea procesului de recrutare aveți dreptul de a solicita companiei noastre să vă 
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fie șterse toate datele colectate. În acest sens, vă veți adresa companiei noastre la adresa de e-mail 

r.szakacs@hellenicdairies.com. 

 Cui dezvăluim datele cu caracter personal? 

 

Accesul la datele cu caracter personal este limitat numai salariaților companiei noastre cărora le sunt 

necesare aceste informații pentru scopurile declarate: salariații departamentului de resurse umane, 

departamentului I.T., departamentul contabilitate, conducătorii departamentului în cadrul căruia există 

postul pentru care ați aplicat. 

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, transmise către altă societate membră a grupului Olympus, dacă 

acest lucru se impune în interesul legitim al companiei noastre, în scop administrativ intern (stocarea 

datelor, monitorizare/evaluare procese interne). 

Vă informăm că este posibil ca Fabrica de Lapte Brașov S.A. să dezvăluie unele date cu caracter personal 

către terțe persoane, însă numai în măsura în care o astfel de dezvăluire este necesară și numai 

următoarelor categorii de terți:  

- contabili, avocați, auditori și experți, dacă datele candidaților sunt necesare desfășurării activității lor;-

furnizori de servicii și sisteme IT; 

- autorități publice, în situația în care compania noastră are obligația legală de a dezvălui datele 

dumneavoastră. 

Datele cu caracter personal dezvăluite terților pot fi folosite de aceștia exclusiv în scopurile determinate de 

compania noastră. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că terții cărora le sunt dezvăluite 

datele candidaților respectă obligațiile de confidențialitate și securitate impuse de Regulamentul (UE) 

2016/679 

Vom putea, de asemenea, furniza datele cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele 

judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor 

cereri expres formulate. 

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în 

afara tarii către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”), deși acest 

aspect nu este folosit in mod uzual. 

Astfel, va informăm că orice transfer efectuat de către Societate către un stat membru UE sau SEE va 

respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr.  2016/679 adoptat de 

Parlamentul European (“GDPR”). 

Datele cu caracter personal menționate în aceasta Notă de informare nu sunt transferate către state care nu 

asigura protecție adecvata în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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Care sunt drepturile dumneavoastră? 

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:  

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o 
confirmare ca se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz 
afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin 
formularea unei cereri în acest sens către operator; 

b) Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea 
să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu 
caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale în situația în 
care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în 
situațiile în care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu 
există un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legala a prelucrării o reprezintă 
consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizata îți retrage consimțământul, și nu există 
niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizată își exercita dreptul la opoziție și 
operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează, (iv) datele cu 
caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea 
legislației UE sau din România, sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură 
cu oferirea de servicii ale societății informaționale oferite către copii (daca este cazul), pentru 
care consimțământul este guvernat de reguli speciale; 

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricționarea 
prelucrării în situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal 
inexacte, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând  doar restricționarea utilizării lor; (iii) în 
situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal 
pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele 
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iv) dumneavoastră v-
ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale 
operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; 

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe 
consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la 
momentul retragerii consimțământului; 

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate 
de situația dumneavoastră particulara, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes 
legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri 
de marketing direct, inclusiv creării de profiluri; 

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv 
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează 
în mod similar într-o măsura semnificativă; 

g) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu 
caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod 
curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, 
în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea 
unui contract și este efectuată prin mijloace automate; 

h) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată 
competente. 
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Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi făcută în orice moment.  

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă, datată și semnată sau 

în format electronic la următoarea adresa de e-mail: gdpr.flb@hellenicdairies.com. În notificare vă solicităm 

să indicați expres datele dumneavoastră de identificare în caz contrar suntem exonerați de obligația de a 

răspunde solicitării adresate. 

 Vă rugăm să rețineți că: 

 Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi 

analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este 

întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, 

însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la 

Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției. 

 Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi 

prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite 

sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util. 

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor  

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să vă 

exercitați drepturile legale sau aveți orice altă solicitare ne puteți scrie la adresa de e-mail 

gdpr.flb@hellenicdairies.com. 

Responsabilul cu Protecția Datelor 

Puteți adresa orice întrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protecția Datelor d-lui Szakacs 

Rareș, următoarele date de contact: gdpr.flb@hellenicdairies.com, tel. +4 0723531511 

 

Modificarea Notei de informare 

 

Prezenta Notă de informare poate fi supusă modificărilor în orice moment de către Fabrica de Lapte Brașov 

S.A. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei note de 

informare, disponibilă permanent la sediul companiei din ), FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. cu sediul social 

în str. Apei, nr. 109, loc Baraolt, județul Covasna, punct de lucru DN 13, KM 10+800, Brașov – Sighișoara, jud. 

Brașov sau pe pagina de internet http://www.olympusdairy.ro/cariere.html sau 

https://www.iaurtgrecesc.ro/welcome/cariere 

 

Echipa FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A.  

mailto:gdpr.flb@hellenicdairies.com.%20În
mailto:gdpr.flb@hellenicdairies.com
mailto:gdpr.flb@hellenicdairies.com
http://www.olympusdairy.ro/cariere.html
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Nume: 

 

 

Adresă e-mail: 

 

 

Telefon: 

 

 

Semnătură: 

 

 

Dată acordului privind 

Nota de informare: 

 

 

 


