POLITICA DE Confidențialitate
BEST PERSONAL SERVICES S.R.L.
BPS este o companie care activează în principal în domeniul resurselor umane
(recrutare, muncă temporară, administrare de personal etc.), dar și în domeniul
serviciilor de traducere, capitalul uman fiind principala resursă pe care o punem la
dispoziție.
Pentru a-si putea oferi serviciile intr-un mod eficient, BPS colectează date cu caracter
personal de tipul nume, prenume, fotografie, vârstă, data de naștere, sex, naționalitate,
etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, CNP, ocupație, venit,
cont bancar, religie, stare de sănătate, semnătură, etc.
BPS garantează că datele cu caracter personal vor fi:
a)

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

b)

colectate exclusiv în scopuri determinate, explicite şi legitime, nefiind ulterior

prelucrate în mod incompatibil cu aceste scopuri;
c)

prelucrate în mod adecvat, relevant şi limitat la ce este necesar în raportat la

scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
d)

prelucrate în mod exact şi, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua

măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al
scopului pentru care sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse
sau rectificate;
e)

stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe

durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior
prelucrate; Stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în scopuri
statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care
reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor
scopuri;

f)

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 deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau
organizatorice corespunzătoare.
BPS respecta drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în
special dreptul la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulilor generale de
prelucrare a datelor cu caracter personal.
BPS se angajeaza sa respecte cerintele Regulamentului European 2016/679/UE si
a drepturilor persoanelor fizice derivate, respectiv de a acorda consimțământul
prelucrării de date proprii cu caracter personal, de a retrage acest consimțământ, de a
solicita accesul la datele personale proprii, de a fi informat, de a rectifica datele proprii
cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor, de a șterge aceste date personale
(dreptul de a fi uitat), de porta datele proprii cu caracter personal, de se opune
prelucrării.
BPS a implementat proceduri organizatorice si tehnice de securitate pentru a
asigura confidențialitatea, transparența, integritatea si disponibilitatea datelor cu
caracter personal si pentru a respecta cerințele Regulamentului European 2016/679/UE
BPS colectează si prelucrează doar datele cu caracter personal pe care
utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziția BPS, prin vizitarea de către aceștia a site-ului.
In procesul de recrutare, următoarele informații sunt necesare: nume, prenume,
număr de telefon, experiență, studii si localitatea domiciliului din momentul aplicării.
Orice alta informație ne furnizați si nu este necesara in procesul de recrutare, va fi
ștearsa, in măsura in care este posibil.
Este posibil sa cerem referințe despre dumneavoastră de la foști angajatori, însă
doar pe baza consimțământului dumneavoastră.
De asemenea, in cazul in care doriți sa aplicați pentru o poziție afișata de către
BPS (fie pe site, fie pe alte platforme) va colecta toate datele cu caracter personal pe care
aplicatul le va trece in CV, precum dar fără a se limita la:

•Istoricul educației si experienței profesionale;
•Limbi străine cunoscute si alte abilitați profesionale;
•Anul nașterii;
•Calitatea de membru in diferite organizații profesionale;
Datele dvs se coleteactea doar in momentul in care dv ati transmis CV catre
societatea noastră fie electronic, fie fizic la sediul societatii.
Orice operațiune care reprezintă o prelucrare, conform legii, (cum ar fi, dar fara a
se limita la colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare,
extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor
dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile
juridice de mai jos:
 Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale BPS, cu exceptia
cazurilor in care interesele sau drepturile si libertățile dumneavoastră
fundamentale prevalează asupra acestor interese. Concret, datele sunt prelucrate
in baza interesului legitim al BPS de a presta serviciile solicitate de clienții săi si
de a furniza acestora potențiali candidați care sa corespunda profilului descris de
aceștia. De asemenea, ne dorim sa propunem clienților noștri poziții in
concordanta cu așteptările formulate.
 Prelucrarea este necesara in vederea respectării unei obligații legale

Va putem partaja datele cu caracter personal in următoarele împrejurări:
Daca ați aplicat la un anunț postat de BPS, in vederea participării la procesul de
recrutare pentru ocuparea respectivului post, vom comunica datele dumneavoastră
personale angajatorului pentru care se efectuează recrutarea. Acesta este la rândul sau
operator de date cu caracter personal, astfel încât recomandam parcurgerea politicii de
confidențialitate comunicata de acesta.
De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de
judecata, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte

persoane daca se dovedește necesar in mod just in vederea constatării, exercitării sau
apărării unui drept in justiție sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de
soluționare alternativa, confidențiala a diferendelor.
Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de
date cu caracter personal, sau in format tipărit. Am adoptat toate masurile ce se impun,
atât cu privire la persoanele care intra in contact cu datele, spatiile in care sunt
prelucrate datele, cat si cu privire la echipamentele tehnice utilizate in legătura cu
prelucrarea datelor, pentru a ne asigura ca datele sunt prelucrate in siguranța, cu
asigurarea confidențialității acestora si împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii
datelor.
BPS a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea
procesului

si

criteriilor

prevăzute

pentru

ștergerea

sau

eliminarea

datelor

dumneavoastră cu caracter personal.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când
nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când
solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat si BPS nu mai are
obligația legala de a continua sa stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra
datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru
exercitarea sau apărarea de către BPS a unui drept al dumneavoastră sau al altei
persoane in justiție, pana la finalul perioadei de retenție relevante sau pana la
soluționarea respectivelor actiuni in instanta.
Cu excepția cazului in care ne solicitați in mod expres sa stocam datele
dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului in care datele cu
caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept in justiție fără
perioada de păstrare, datele cu caracter personal vor fi sterse in termen de 3 ani de la
data la care au fost colectate.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe parcursul procesului de recrutare
aferent postului pentru care ați aplicat si sunt păstrate timp de 6 luni de la încheierea
procesului. La împlinirea acestui termen, datele sunt șterse.
BPS se angajează sa mențină active următoarele canale de comunicare privind
prelucrarea de date cu caracter personal, respectiv adresa de e-mail
gdinescu@petrotel.lukoil.com Ploiesti, Mihai Bravu 235.

