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ANEXA 2 

1. Cont de Candidat

1.1. Serviciul Cont de Candidat este gratuit.
1.2. Contul de Candidat este utilizat:

a)

Datele Mele), 
b) pentru a

conectarea la Contul de Candidat),
c)

datelor furnizate în Formularul de înregistrare.

1.3. Utilizarea Serviciului poate depinde de: 
a) completarea câmpurilor specifice din Contul de Candidat;

marcheze câmpurile obligatorii în mod clar,
b) -

c)
Furnizorul de Servicii, 

d) Furnizorul de servi
-

2.

2.1. Serviciul de depunere a candidaturii pentru un loc de 
2.2.

2.3.

ui. 
2.4.

sunt transferate direct Angajatorului ales, Portalul fiind astfel exclus. 
2.5.

-mail

2.6. Serviciul de candidatur

 Acest serviciu se 

disponibil în Panoul de Administrare al Angajatorului cu posibilitatea de traducere automata a 

i 

https://pl.europa.jobs/
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3. Newsletter

3.1. Serviciul de Newsletter este gratuit.
3.2. -

disponibil pe site-ul: https://ro.europa.jobs/newsletter/ 

Candidat. 
3.3.

-
3.4.

-ul:
https://ro.europa.jobs/newsletter/ sau prin acordarea consim
momen
Candidat. 

3.5.
3.6. -mail la care se trimite

Newsletter- -ul de 
dezabonare disponibil în fiecare Newsletter sau prin trimiterea unui e-mail la gdpr@europa.jobs. 

3.7. Criteriile de s

3.8. -mail
furniza

3.9.

4.

4.1.

Angajator. 

4.3.

Formularul de înregistrare (postul pentru care a solicita

-ul Web.
4.4. un alt 

a)

b)

c)

d)

4.2. După completarea “Formularului de Cerere pentru o ofertă de muncă” sau după completarea 
“Formularului de Înregistrare”, datele candidatului pot fi disponibile și pentru un alt angajator, altul 
decât angajatorul pentru care solicitantul a aplicat.

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/newsletter/
https://ro.europa.jobs/newsletter/
mailto:gdpr@europa.jobs
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e) permis de conducere;

f) post;

g)

h)

i)

j) interes pentru cazare;

k)

l) disponibilitate de lucru;

m)

n)

o) -mail;

p)

4.5.

- punctul 2.6.

4.6. Utilizatorul sau Beneficiarul serviciului poate în orice moment să renunțe la partajarea datelor sale 
cu alți angajatori, trimițând o cerere la adresa de e-mail: gdpr@europa.jobs. După dezabonare, datele 
utilizatorului sau ale clientului nu vor fi vizibile pentru alți angajatori.

https://pl.europa.jobs/
mailto:gdpr@europa.jobs

