
 

 

NOTA DE INFORMARE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU 
PROCEDURA DE SELECȚIE A DIRECTORULUI GENERAL LA SOCIETATEA AGENȚIA DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. 

 

Subscrisa Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, având CUI RO 24734055, înregistrată 
la Registrul Comerțului sub nr. J05/2814/2008, sediul Oradea, str. Primăriei nr.3, în conformitate 
cu dispozițiile  Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, are obligația de a prelucra în condiții 
de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați 
despre dumneavoastră.  

1. Scopul și temeiul prelucrării  

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale este analizarea dosarului 
dumneavoastră în contextul procedurii de selecție în vederea ocupării postului de director 
general la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.  

 Acest proces este văzut în întregimea sa, ca o sumă de etape parcurse în vederea selectării 
de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.  a candidaților celor mai potrivi  
pentru a se alătura echipei noastre, conform criteriilor de selecție. Acest lucru constituie baza 
juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în termenii și condițiile 
descrise în această notă de informare.  

 2. Categorii de date cu caracter personal  

 Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate  de către societatea Agenția de 
Dezvoltare Locală Oradea S.A. în scopul specificat mai sus. Acestea  sunt cele furnizate de 
dumneavoastră în CV, scrisoarea de așteptare, cazier judiciar, cazier fiscal, scrisoarea de 
recomandare, copie după actele de studii, după actul de identitate. 

 În urma finalizării procedurii de selecție, datele dumneavoastră personale  vor fi 
prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii contractului de mandat. 

 Categoriile de date prelucrate pentru procedura de selecție a directorului general la 
societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.  sunt: 

-  nume, prenume, data și locul nașterii,  vârstă, sex, stare civilă , seria și numărul cărții de 
identitate, adresă, telefon, adresă email în scopul păstrării unei comunicări eficiente și 
rapide cu dumneavoastră; 



 

- date referitoare la experiența profesională (informații despre angajator, ocupația, și 
funcția deținută, principalele activități, responsabilități) necesare pentru procesarea 
documentației depuse, copie după actele de studii; 

Datele cu caracter special pe care urmează să le prelucrăm: 

- CNP, starea de sănătatea, naționalite, stare civilă,  imagine (fotografia) de  pe CV sau de 
pe actele de studii. 
 
3. Destinatarii datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi, de asemenea, puse la dispoziție 
sau depuse la autoritățile sau instituțiile publice competente să efectueze inspecții ale 
activității sau bunurilor Societatii în baza obligațiilor legale . 

4. Transferul datelor personale către o țară terță sau o organizație internațională  
 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise în nici o țară terță 
sau organizație internațională. 
 

5. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de 
următoarele drepturi: 

a) dreptul de acces (dreptul de a solicita și de a primi din partea Societății acces la datele 
dumneavoastră cu caracter personal care au fost prelucrate/o copie a acestora și la mai multe 
informațiicu privire la acest aspect);  
b) dreptul de rectificare (dreptul de a solicita ștergerea și corectarea datelor dumneavoastră care 
sunt eronate sau inexacte, astfel încât acestea să reflecte realitatea);  
c) dreptul de ștergere (dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor dumneavoastră 
cu caracter personal, dacă prelucrarea nu mai este justificată); 
 d) dreptul de a restricționa prelucrarea (dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor 
dumneavoastră cu caracter personal; datele dumneavoastră pot fi stocate numai de către 
Societate și pot fi utilizate numai în scopuri restricționate); 
 e) dreptul la portabilitate a datelor (dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastră, de a 
obține transferul datelor dumneavoastră către un alt operator și/sau de a obține ștergerea datelor 
dumneavoastră); 
 f) dreptul de a se opune prelucrării (dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în 
anumite cazuri); 



 

 g) dreptul de a nu fi evaluat pe baza prelucrării automate (dreptul de a nu face obiectul unei 
decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată, fără intervenție umană);  
h) dreptul de a depune o plângere la autoritate - In cazul in care ni l-ati acordat, sunteti 
indreptatit sa va retrageti acest consimtamantul oricand, pentru una sau pentru toate 
operatiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, 
prin e-mail la adresa: contact@adlo.ro. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, 
transmisă operatorului de date Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin: 
- poștă, la punctul de lucru al Societății din Oradea, strada Primăriei nr.3, parter; 
- e-mail, la: contact@adlo.ro.  
   De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri, vă puteți adresa responsabilului 
nostru pentru prelucrarea datelor, prin e-mail la contact@adlo.ro sau la numărul de telefon 
0359/889.389, de luni până vineri între orele 08,00 – 16,00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a 
încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a 
Protecției Datelor cu Caracter Personal.   
 
6. Durata prelucrării  

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe durata necesară 
comunicării și ulterior conform legii, cu excepția cazului în care ați fost introdus în baza noastră 
de date ca urmare a încheierii contractului de mandat.  

Vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurilor în care aceasta 
este necesară în temeiul unor dispoziții legale, fiind altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea 
acestora.  

Prezentul document implica acordul irevocabil al participantului la procedura de selectie 
pentru ocuparea postului de director general.  Arhivarea in format fizic si pastrarea documentației 
pentru procedura de selecție se face in arhiva societatii pe o perioadă de 50 ani. 

 
7. Securitatea prelucrării datelor  

Societatea vă informează că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate 
implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță 
și securitate. 
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