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ortalul europa.jobs - 

- -a 

899-27-54-745. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu articolul 6, alineatul 1 (b) din Regulamentul 

servicii vor fi efectuate în conformitate cu  

mesaje cu privire la furnizarea de servicii la adresa de e-  de e-mail date. În cazul 
 

(a) din GDPR) pentru distribuirea CV-ul l europa.jobs , 
-a transmis candidatura sa. 

alineatul 1 litera (a) din GDPR) pentru primirea de: 

a)  
b) rviciile oferite de PRACUJ W UNII - 

 

- EUROPA SP. Z.O.O. la adresa de e-
de telefon furnizat. 

În cazul  în care s-a utilizat formularul de contact de pe https://ro.europa.jobs/contact/ 
-  

a)  
b) Adresa de e-mail 
c) Numele Companiei 
d) Adresa Companiei 
e)  
f)  
g)  

conformitate cu articolul 6 alineatul 1 - 

 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera (f) din GDPR în 
e PRACUJ W UNII - 

 

 

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/politici/
https://ro.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/contact/
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care are biroul într-  
 

 cu caracter 

prealabil, s-  

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal 
perioada cererilor justificate privind utilizarea serviciilor PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z.O.O. 
 

-

a depune o plângere la o autoritate de control. 
 

-  sunt prelucrate 

 
 
Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de - EUROPA SP. Z. 
O.O. au fost furnizate în . 
 

-ne la gdpr@europa.jobs.   Dl. 
Marcin Tynda dpo@europa.jobs 
 
 

  

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/politici/
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:dpo@europa.jobs

