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ANEXA 1 
LA  DE UTILIZARE A PORTALULUI  
LA A PORTALULUI PENTRU ANGAJATORI 
 
PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z.O.O. (denumit  depune toate eforturile pentru 

Beneficiarilor lor Portalului . Acest document  
l portalului europa.jobs. Prin vizitarea site-urilor 

noastre web,  sunt acceptate. 
 

, folosim   la, respectiv: 
 
Furnizor de Servicii, noi, nostru - PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z.O.O. 
Nenckiego 136A   

- -  
 -27-54-745. 

 
Serviciu, Portal- portalul de Internet europa.jobs 
 
Utilizator, dvs. - , care utilizeaz
Servicii care nu nec . 
 
Beneficiar, Candidat -  erviciile furnizate 
prin ervicii.  
 
Client/Angajator -  A Angajare pe Portal Cont de Client/Angajator. 
 

 -  
 

 - 

Directiva de abrogare 95/46 / WE (Regulamentul 
 

 
Term   
 
1. Cine este administratorul datelor dvs. personale? 

 
Administratorul datelor dvs. personale este PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z.O.O., cu sediul social în 

 
 

2. 
personal? 

 
-ne mesaj la: 

a) adresa de e-mail gdpr@europa.jobs 
b) i formularul nostru de contact ro.europa.jobs/contact/ 
c) sa PRACUJ W UNII - EUROPA Sp. z.o.o., strada  Nenckiego 136A, 

52-  
d) datelor cu caracter personal: gdpr@europa.jobs; 

a Datelor  Dl. Marcin Tynda dpo@europa.jobs 
 
 
 
 

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/
mailto:gdpr@europa.jobs
https://ro.europa.jobs/contact/
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:dpo@europa.jobs
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3.  datele? 
Ca urmare a uri de utilizatori, mai jos vom 
descrie fiecare caz în parte, specificând domeniul 
juridic al acestora. 

 
 

 
a) Depunerea candidaturii pentru un post 

 Tip de date: adresa de e-mail, nume
erea unui permis de conducere, datele incluse în CV-ul , 

mesaje de la angajator 
 care le permit 

candidatura angajare pe PWU; candidatura (atât a utilizatorilor 
angajare  oferit de angajatori; transmiterea mesajelor din 

 angajator 
 Temeiul j  
 ? Da - Angajatorilor (care au un cont pe Portalul nostru) care au publicat 

 . List aici: 
https://ro.europa.jobs/verificare-angajator/ 

 
b) Cont de Candidat 

 Tip de date: adresa de e-mail, 
de limbi 

,  unui permis de conducere, datele incluse în documentele 
CV-ul ut multimedia  

 or: crearea unui cont, utilizarea portalului ca utilizator conectat 
- Candidatul 

  
 ? Nu 

 
 

c) Recomandarea unui CV al Candidatului pentru Angajator ( ) 
 Tip de date: adresa de e-

 i de experie -a depus 
candidatura  de limbi ,  
un permis de conducere, datele incluse în documentele 

multi  
 Scopu  angajatorilor   

 publicate ,  

-
 

 Temeiul juridic: Articolul 6 (1) litera (a) din  
 ? Da - Angajatorilor care au un cont pe Portalul nostru folosesc acest 

serviciu. Lista de angajatori este disponibil  aici: https://ro.europa.jobs/verificare-angajator/ 

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/verificare-angajator/
https://ro.europa.jobs/verificare-angajator/
https://ro.europa.jobs/verificare-angajator/
https://ro.europa.jobs/verificare-angajator/
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d) Trimiterea de mesaje  prin e-mail 

 Tip de date: adresa de e- pentru care s-a 
candidat

stul 
 angajare 
  
 ? Nu 

 
e) Comunicarea cu privire la furnizarea de servicii 

 Tip de date: adresa de e-mail, nume, prenume, motivul  trimiterii 
 

etapele de livrare a serviciului
avertismente) 

  
 ? Da - ,  în cazul 

 
 
f)  pe Portal prin Facebook 

 Tip de date: adresa de e-mail, pr  
 Scop facilitarea  pe portalul PWU (numai pe un cont 

de candidat) prin Facebook 
  
 ? Nu 

 
g) Comandarea serviciului Euro-Tax.pl 

 Tip de date: adresa de e-  
  serviciul 

Euro-Tax.pl, în scopul  cu Euro-Tax.pl 
 Temeiul juridic: Articolul  
 -  Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A., strada Sikorskiego 2-8/1, 53-659 

 
 

  

referitoare la prestarea de servicii sau la are precum la demonstrarea 
Temeiul juridic al  este Articolul 6 

 
 
 
SERVICII PENTRU ANGAJATORI 
 

h) Cont de Angajator 
 Tip de date: adresa de e-  în sistem, numele companiei, numele companiei 

i, numerele de înregistrare 
(CUI, Regon- , KRAZ- 

) 
  folosirea portalului ca utilizator conectat- 

Angajatorul 
 lor 
 ? Da - , în caz 

  
 

https://pl.europa.jobs/
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i) Profilul de Companie al Angajatorului 
 Tip de date: numele companiei, numerele de telefon, adresa web, adresa companiei, numerele de 

înregistrare (CUI, Regon- , KRAZ- 
ul descriptiv publicat 

angajator, datele incluse le incluse în documentele scanate  
  

 Scopul preluc  accesului la datele angajatorilor (care au conturi active pe 
portal   în mod public 
portalului 

  
 ? Da  europa.jobs 

 
j) Verificare Angajator 

 Tip de date: adresa de e-mail, numele companiei, numerele de telefon, adresa web, adresa 
companiei, numerele de înregistrare (CUI, , Regon- , 
KRAZ- 
publicat incluse incluse în documentele 
scanate    

 Scopul i datelor: validarea prin 
verificarea datelor din registrele oficiale 

  
 ? Da - în s , în caz 

suspiciunea de  
 
k) Facturare, emiterea de facturi proforma 

 Tip de date: adresa de e-mail, numele companiei, numerele de telefon, adresa companiei, cod de 
înregistrare  - CIF  

  emiterea de facturi automate, facturi proforma din Panoul de 
Administrare al angajatorului 

 Temeiul juridic: Articolul 6 (1) litera (b) d  
 ? Da -  

 
l) i plata prin card 

 Tip de date: adresa de e-
(  sau plata cu cardul) 

 Scopul prelu  angajatori pentru serviciile de 
pe portal   

 datelor 
 ? Da - (adresa de e-mail, titlul 

r -  cardul 
 
m) Ser   

 Tip de date: adresa de e-  telefon 
 Scopul prelu cu privire la 

 
  
 datele? Nu 

 
n) Conv /Chat cu utilizatorul portalului în  

 Tip de date: adresa de e-  
 Scop /chat cu ut  

imediat angajatori cu privire la serviciile de pe portal 
  

https://pl.europa.jobs/
http://ro.europa.jobs/
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 ? Nu 
 

 rate pentru a realiza 

prestarea de servicii sau la  de date precum la 
cu prevederile legale. Baza le  este articolul 6 alineatul (1) litera 
(f) din Regulamentul gen  

 
 

SERV ANGAJATORI 
 

o) Formular de Contact 
 Tip de date: adresa de e-  
 facilitarea cores  cu PWU prin formularul de contact; 

prin intermediul software-  
 Temeiul juridic: Articolul 6 (1) litera (f) din Regula  
 ? Nu 

 
p) Trimiterea de mesaje de marketing 

 Tip de date: adresa de e-mail, nume, prenume, numele companiei, adresa, motivul 
c  

 Scopul 
referitoare la PWU 

  
 ? Da, furnizorilor de servicii de coresp  sau de livrare 

acestei metode de livrare. 
 

q) din partea partenerilor 
 Tip de date: adresa de e-mail, nume, prenume, numele companiei; post

 
  
  
 ? Nu 

 
r)  

 Tip de date: cookie-uri utilizator: adresa IP a persoanei (numai în cazul în care IP-ul este atribuit 
furnizorului 

de dispozitiv, tipul de solicitare pe server, datele referitoare la site-urile vizitate pe portalul PWU 
  de notificare web push 

(de asemenea, în conformitate cu profilarea  pe site-urile vizitate). 
natura serviciilor de marketing ale ale partenerilor  

  
 ? Nu 

 
s)   

Pe portalul PWU: 
 Tip de date: cookie-uri utilizator specificate aici: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl ii: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

 de anun pentru utilizatorii portalului  
unor  

 n Regulamentul 
 

https://pl.europa.jobs/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
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Pe alte portaluri (remarketing) 
 Tip de date: cookie-u  cookie, adrese de e-mail cu 

, ID publicitate pe mobil izolarea unui comportament 
individual -uri utilizate de Google - sursa: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl; 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites; adresa de e-mail, nume, prenume, 

); datele colectate 
de Facebook în scopul specificat aici: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 Scopul prel pentru utilizatorii de Internet   
PWU (pe alte site-uri) 

 Temeiul juridic: Articolul 6 (1) litera (a) sau articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul 
 

 ? Da -  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlanda; Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda 

 
t) Comunicarea cu utilizatorul Portalului prin Facebook Messenger 

 Tip de date: nume, prenume, conectare Facebook, co  trimise pe 
durata  

  cu utilizatorul portalului via Facebook 
Messenger pe portalul PWU 

  
 ? Da  i utilizatori de 

Messenger care iau parte la  
 
u) Monitorizarea utilizatorilor Portalului pentru 

 
 Tip de date: cookie-uri utilizator

instrumentul analitic Hotjar (mai mult:https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-
Hotjar-Cookies le Analytics (cookie-uri denumite: 

 
 https://policies.google.com/technologies/partner-sites); datele colectate de Facebook (date de la 

Pixel) 
  pe site prin 

 
 Temeiul juridic: Articolul 6 (1) litera (a) sau articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul 

 
 ? Da  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Irlanda; Facebook Inc., Menlo Park, California, Statele Unite ale Americii 
 S-au folosit mecanisme de profilare utlizatori, cu toate acestea ele nu pot sta la baza deciziilor 

ce pot avea efecte juridice asupra utilizatorilor. 
 S-au folosit mecanisme care permit anonimizarea datelor. Atunci când este posibil, datele sunt 

anonimizate în cadrul Uniunii Europene. 
 
4. datele dvs.   

Datele dvs. iului Economic European pentru Angajatori, în 
scopul de a furniza serviciul pe baza prevederilor Regulamentului general privind p  
Datele dvs. 

 Articolul 46 (2) din Directiva 
, inclusiv: 

 decizia Comisiei Europene cu privire la asigurarea nivelului adecvat de securitate pe teritoriul 
ului i  

  

https://pl.europa.jobs/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl;
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
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 instrumentele 
exemplu,  Privacy Shield UE-SUA (IP / 16/216)). 

 
5. Cât timp  personale? 

 datele pe durata contractului încheiat cu dvs.
pentru la utilizarea serviciilor noastre. 
Datele referitoare la serviciul de Cont Angajator pe PRACUJ W UNII sunt stocate pentru 
ani, pentru îndeplini  lege, inclusiv în  

 
6. C  prelucrarea datelor? 

Noi referitoare la prelucrarea datelor personale. Cererile dvs. în 
drepturi ne pot fi raportate prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail 

gdpr@europa.jobs 
 

a) dreptul de acces la date -   în cazul în care datele 
personale 

  de date, categoriile de date cu caracter 
personal, beneficiarii acestora sau categoriile de beneficiari , sursa de 

le automate de luare a deciziilor, inclusiv de profilare, transferul de date 
instrumentele de securitate  acestea. P

personale care sunt în curs de prelucrare. 
 

b) dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal - 
personale care de a completa datele care sunt incomplete. O  face singur din 

ui sau prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail gdpr@europa.jobs 
 

c) - 
 

 datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, 
 a acestora, 
 v- datelor în scopuri de marketing, 
 datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal. 

 
d) dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 privind prelucrarea datelor  
  corectitudinea datelor personale - utilizarea 

datelor dvs.  
 în cazul în care prelucrarea datelor este 

în schimb acestora, 
 în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru n

 sau , 
 -  datelor pe durata de validare în cazul în care motivele 

 noastre legitime. 
 
e) dreptul la portabilitatea datelor - -

 administrator, atâta timp cât acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic. 

 
f)  datelor -   datelor cu caracter 

personal prelucrate în scopuri justificate de PWU (prelucrate în temeiul juridic al Articolul 6 (1) litera 
(f) din Regulamentul general privind protec  trimiterea de 

a, crearea 
de profiluri, efectuarea de analize interne, control intern, rapoartele interne referitoare la prestarea 

https://pl.europa.jobs/
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:gdpr@europa.jobs
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de servicii sau la prelucrarea datelor O 
astfel  de date în care PWU 

 legitime e pentru continuarea procesului de prelucrare. 
 

g) - 
anterior pentru prelucrarea datelor cu caracter person  va avea 
drept efect încheierea e pe 
baza acestui acord. Acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor, care a fost realizat înainte de 
retragerea ui retrage  prelucrare a datelor, este 

 Portalului. 
 

 
7. Cum punem în aplicare respectarea drepturilor dvs.? 

,   natura 
cererii sau volumul de cereri este prea mare, acest termen se poate prelungi cu 
3 luni. cu privire la 

 fi  în scop probatoriu.  
 
Clauza de informare privind exercitarea drepturilor dvs.: 

 Administratorul datelor cu caracter personal ale pers
 PRACUJ W 

UNII - EUROPA SP. Z.O.O., strada  Nenckiego 136A   
 Datele sunt preluc  

prelucrate pentru a demonstra conformitatea cu prevederile legii. 
 procesul de prelucrare pentru care se face cererea, este necesar  prelucrarea 

diferitelor seturi de date cu caracter personal . Aceste date 

de e- - ii referitoare la 
 , 

le 
solicitarea. 

 Baza le
 datelor Articolul 6 

pune în aplicare drepturile noastre legitime, 
capacitatea de a demonstra conformitatea cu legea (Articolul 6 alineatul (1) litera (f)). 

  datele cu caracter personal furnizate în scopul  vor fi 
stocate în scop probatoriu 
cererea sau solicitarea. 

 

cazuri, de asemenea, dreptul de a solicita corectarea datel

de asemenea, dreptul de a depune o e la 
organismul de control. 

 Persoana în  de date 
utilizarea datelor  drepturile noastre legitime. În acest caz, vom înceta 

care fac obiectul i, cu 
cazului în care  prelucra datele în 

 gdpr@europa.jobs;  
 Dl. Marcin Tynda dpo@europa.jobs 

 
 

8. Cum  
Depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Datele sunt 

. 

https://pl.europa.jobs/
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:dpo@europa.jobs
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Formularele conectare ctuarea unei transmitere criptate SSL, care 
 dvs. 

 
9.  

europa.jobs 
Furnizor de Servicii 

-  de publicitate pe europa.jobs) pe 
ul.  

 
Furnizor de Servicii nu publicat 

de candidat, Cont de 
Beneficiar etc. Furnizor de Servicii nu va fi, de asemenea, responsabil  de pe portal 
care nu este pro  . 

  

https://pl.europa.jobs/
http://ro.europa.jobs/
http://ro.europa.jobs/

