Pentru Termenii si Conditiile Site-ului va rugam dati click aici, pentru Politica de Cookies va rugam dati
click aici si pentru a citi versiunea in limba engleza a acestei notificari de confidentialitate sau pentru a
accesa aceasta notificare de confidentialitate in alta limba va rugam dati click aici.

Notificare de Confidentialitate cu privire la recrutare
In cadrul BAT, ne angajam sa pastram confidentialitatea datelor candidatilor nostri si ale utilizatorilor
acestui site de recrutare electronica ("Site"). Intentia noastra este de a oferi o experienta sigura si fara
riscuri. Va asiguram ca informatiile pe care ni le puneti la dispozitie prin intermediul acestui Site vor fi
utilizate numai in scopurile precizate in aceasta Notificare de Confidentialitate. Ne asumam obligatia de a
actiona in mod responsabil, cu integritate, in ceea ce priveste protejarea drepturilor si libertatilor
dumneavoastra in domeniul datelor confidentiale.
Va rugam sa cititi cu atentie acest document care contine 'Notificarea de Confidentialitate', care va
informeaza cu privire la ceea ce putem face cu datele dumneavoastra personale si care se aplica tuturor
persoanelor care se inregistreaza ca utilizatori pe Site.
In scopul prezentei Notificari de Confidentialitate, precum si al legislatiei aplicabile in domeniul protectiei
datelor personale (inclusiv dar fara a se limita la Regulamentul General pentru Protectia Datelor
(Regulamentul (UE) 2016/679) ("GDPR"), operatorul de date personale si societatea responsabila de
datele dumneavoastra personale pe care ni le furnizati este British-American Tobacco (Holdings) Limited
cu adresa in Globe House, 4 Temple Place, Londra WC2R 2PG. In momentul in care depuneti o aplicatie
pentru un anumit post, datele dumneavoastra personale vor fi transferate catre entitatea juridica
mentionata in specificatiile postului respectiv, care va deveni ulterior operator „secundar” al datelor
personale furnizate anterior depunerii aplicatiei, si singurul operator al datelor personale furnizate
ulterior in legatura cu aplicatia respectiva. In prezenta Notificare de Confidentialitate, ne vom referi la
fiecare operator de date personale ca "BAT"sau "noi". Detaliile fiecarei entitati juridice care face parte din
BAT sunt disponibile aici pe Site.
Ne rezervam dreptul de a modifica, la un moment dat, prezenta Notificare de Confidentialitate. Va rugam
sa vizitati pagina aceasta pentru a fi la curent cu orice modificari pe care le vom afisa.
In cazul in care aveti orice nemultumiri legate de orice aspect al Notificarii de Confidentialitate, aveti la
dispozitie drepturile descrise mai jos, dupa cum acestea vor fi aplicabile.

Informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra
BAT va colecta, utiliza si/sau procesa datele dumneavoastra personale pentru a va furniza informatii
despre oportunitati de angajare relevante pentru dumneavoastra (daca v-ati abonat la asemenea
comunicari, in momentul inregistrarii) si despre procedurile de recrutare in cadrul BAT. De asemenea, este
posibil sa transmitem datele dumneavoastra personale catre alti membri ai grupului de societati BAT din
lume, in scopul recrutarii de personal.
In functie de circumstantele particulare si de legislatia si reglementarile locale aplicabile, colectam toate
sau o parte din informatiile mentionate mai jos, in scopurile pe care le vom descrie in aceasta Notificare:
• Nume;
• Detalii de contact;
• Tara de resedinta;

1

• Background i.e. istoric educatie, istoric angajare, vocatie/profesie; si
• Informatii suplimentare pe care doriti sa ni le puneti la dispozitie.
Lista de mai sus detaliaza anumite date personale pe care le putem colecta de la dumneavoastra.
•

Anumite date personale pe care le colectam de la dumneavoastra ne sunt necesare pentru a putea
sa ne indeplinim obligatiile fata de dumneavoastra sau fata de alte persoane. De exemplu, pentru
a va putea oferi informatii despre oportunitatile de angajare si procedurile de recrutare din cadrul
BAT, este necesar sa colectam adresa dumneavoastra de email, numele si tara, pentru a putea
procesa solicitarea dumneavoastra. Alte informatii ar putea fi necesare pentru a asigura o
colaborare cat mai eficienta, spre exemplu, atunci cand va contactam pentru a organiza etapele
in cadrul procesului de recrutare.

•

In functie de tipul de date personale in cauza si de temeiurile in baza carora le procesam, in cazul
refuzului dumneavoastra de a ne furniza asemenea date, vom fi in imposibilitatea de a va indeplini
solicitarea. Spre exemplu, in cazul in care nu ne furnizati datele de contact, nu vom putea sa va
comunicam progresele inregistrate in procesul de recrutare care va este aplicabil.

•

Pentru a putea sa procesam datele dumneavoastra personale, este necesar sa avem un temei
juridic. Pentru detalii cu privire la temeiurile juridice pe care ne bazam pentru a folosi si a procesa
datele dumneavoastra personale, va rugam sa vedeti sectiunea de mai jos, intitulata „Temeiuri
juridice pentru procesarea datelor”.

Cum colectam datele dumneavoastra personale?
Datele dumneavoastra personale sunt colectate in trei modalitati principale:
1.
2.
3.

Date personale pe care ni le furnizati dumneavoastra;
Date personale pe care le primim din alte surse; si
Date personale pe care le colectam automat.

Date personale pe care ni le furnizati dumneavoastra:
Exista mai multe moduri prin care ne puteti furniza informatii. Acestea includ:
•
In cazul in care va inregistrati pe acest site de recrutare (spre exemplu, cand va abonati ca
utilizator inregistrat);
•
In cazul in care ne contactati in mod proactiv, de obicei prin telefon, email sau prin social media;
si/sau
•
In cazul in care va contactam noi, fie prin telefon sau prin email, este posibil sa ne furnizati
informatii pe durata acestor comunicari.
Date personale pe care le primim din alte surse
Este posibil sa solicitam informatii suplimentare despre dumneavoastra din alte surse in general, inclusiv
de la terte parti. Spre exemplu, este posibil sa primim informatii despre dumneavoastra de la organizatiile
pe care ni le-ati comunicat ca referinte profesionale sau de studii, precum angajatori anteriori sau
universitati sau alte institutii de educatie.
In plus, daca alegeti sa aplicati sau sa transmiteti informatii folosind Facebook sau alte site-uri similare de
social media, vom importa informatiile solicitate din contul dumneavoastra de social media si acestea vor
deveni parte din profilul dumneavoastra. Aceasta Notificare de Confidentialitate se refera strict la acest
Site. Pentru detalii cu privire la modul de operare si procesare a datelor dumneavoastra personale de
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catre site-ul de social media pe care l-ati folosit pentru a transmite informatiile, va rugam sa consultati
Notificarea de Confidentialitate de pe site-ul social media respectiv.
Date personale pe care le colectam automat
Atunci cand dumneavoastra vizitati acest Site, colectam informatii de natura tehnica, inclusiv adresa de
Internet protocol (IP) folosita pentru a conecta computerul dumneavoastra la Internet, tipul si versiunea
de browser, setarile de fus orar, tipurile si versiunile de browser plug-in, sistemul si platforma de operare.
Informatiile de mai sus sunt folosite in scopuri de raportare statistica si nu sunt asociate cu numele
persoanelor.
BAT nu va colecta in mod intentionat date despre utilizatori inregistrati pe Site care sunt minori sub
optsprezece ani. In cazul in care BAT va lua cunostinta ca un minor a furnizat orice informatii personale,
acestea vor fi imediat sterse din inregistrarile BAT.

De ce colectam datele dumneavoastra personale?
Colectam, folosim si dezvaluim datele dumneavoastra personale din mai multe motive, inclusiv
urmatoarele:
•

Pentru a ne asigura ca putem raspunde la orice intrebari si ca va putem contacta, la cererea
dumneavoastra;

•

Pentru a stoca datele dumneavoatra (si pentru a le actualiza, daca este necesar) in baza noastra
de date si pentru a va permite sa depuneti CV-ul pentru aplicatii generale;

•

Pentru a va permite sa aplicati pentru posturi specifice sau pentru a va abona la alertele noastre
de posturi vacante;

•

Pentru a va putea contacta cu privire la oportunitati de angajare sau pentru a va raspunde la orice
intrebari ne adresati;

•

Pentru a evalua calificarile dumneavoastra pentru anumite posturi sau functii;

•

Pentru a verifica informatiile primite, folosind resurse terte (precum evaluare psihometrica sau
teste de aptitudini), sau prin solicitari de informatii (precum referinte, calificari si verificarea
eventualelor condamnari penale, in masura in care este necesar si conform legislatiei locale);

•

Ca parte din cercetarile efectuate in scopuri de statistica;

•

Pentru a administra site-ul nostru pentru operatiuni interne, inclusiv rezolvare probleme, analiza
de date, testare, cercetare, scopuri de statistica si sondaje;

•

Pentru a asigura operarea efectiva a serviciilor software si IT furnizte de catre noi (inclusiv
recuperare in caz de dezastru);

•

Pentru alte scopuri, cu consimtamantul dumneavoastra.

Cui transmitem informatiile dumneavoastra?
Transmitem datele dumneavoastra personale in principal pentru a ne asigura ca putem sa va furnizam
stirile, continutul si evenimentele cele mai relevante si actualizate, sau pentru a ne asigura ca putem sa
va raspundem la orice intrebare, rapid si eficient. Cu exceptia cazului in care specificati altfel, este posibil
sa transmitem informatiile dumneavoastra oricaruia dintre urmatoarele grupuri:
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o

Oricare dintre entitatile noastre BAT. Astfel cum acestea sunt identificate in aceasta
Notificare de Confidentialitate, datele dumneavoastra personale vor fi transmise catre
entitatea BAT responsabila de postul pentru care ati aplicat. Puteti aplica pentru mai
multe posturi diferite. In functie de locul unde este situat postul pentru care aplicati,
datele dumneavoastra personale ar putea fi transferate in interiorul si in exteriorul
Spatiului Economic European pentru a permite continuarea recrutarii locale la nivel
international.

o

Autoritati fiscale, de audit sau de alta natura, atunci cand consideram ca legea sau alte
reglementari ne obliga sa transmitem asemenea date (spre exemplu, la solicitarea unei
autoritati fiscale, sau cu privire la potentiale litigii) sau pentru a ajuta la prevenirea
fraudelor sau la aplicarea ori protejarea drepturilor si bunurilor apartinand British
American Tobacco sau filialelor sale; sau pentru protejarea sigurantei personale a
salariatilor British American Tobacco, a agentilor terti sau a publicului.

o

Furnizori terti de servicii care indeplinesc anumite functii pe seama noastra (inclusiv
agenti locali de recrutare, furnizori de servicii de comunicare prin email, si consultanti
profesionali precum avocati, auditori sau contabili, functionari suport tehnic si consultanti
IT care desfasoara lucrari de testare si dezvoltare cu privire la sistemele noastre
tehnologice), furnizori terti de servicii IT, cu care avem incheiate conventii de procesare
date personale (sau alte modalitati de protectie similare);

o

Daca o entitate BAT fuzioneaza sau este preluata de orice alta societate sau agent
comercial, vom putea transmite datele dumneavoastra personale catre noii detinatori ai
afacerii sau ai societatii (si va vom informa cu privire la aceasta dezvaluire); si

o

Pot aparea situatii cand, fie din motive de strategie sau din alte motive comerciale,
British American Tobacco decide sa vanda, sa cumpere, sa fuzioneze sau sa isi
reorganizeze in alt mod activitatile in anumite tari. Asemenea tranzactii ar putea implica
transferul datelor dumneavoastra personale catre cumparatorii potentiali sau efectivi,
sau primirea acestor informatii de la vanzatori. Practica British American Tobacco este de
a furniza protectia adecvata a datelor personale in cadrul acestor tipuri de tranzactii.

Va informam ca nu transmitem, nu inchiriem nici nu oferim la schimb informatiile dumneavoastra
personale catre terte parti in scopuri de marketing sau in scopuri promotionale.

Cat timp pastram datele dumneavoastra personale?
Nu vom pastra datele dumneavoastra personale o perioada mai lunga decat este necesar pentru atingerea
scopurilor pentru care le-am colectat. In cazul in care aplicatia dumneavoastra pentru un anumit post nu
se finalizeaza cu succes, putem sa pastram detaliile dumneavoastra si CV-ul astfel incat informatiile
dumneavoastra sa fie disponibile in profilul dumneavoastra. Aveti posibilitatea sa va stergeti profilul si
inregistrarea, in orice moment.
In plus, este posibil sa fim obligati conform legii sa pastram datele dumneavoastra, spre exemplu in cazul
unor pretentii cu privire la egalitatea de oportunitati. In cazul in care facem obiectul unor obligatii
reglementate sau prevazute de lege intr-o anumita jurisdictie care ne impun sa pastram datele pentru o
perioada anume de timp, vom respecta aceste obligatii reglementate cu privire la pastrarea datelor
dumneavoastra personale.
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Cum asiguram securitatea datelor dumneavoastra personale?
Securitatea datelor dumneavoastra este esentiala pentru noi. Din acest motiv, am instituit masuri
adecvate pentru a impiedica accesul si folosirea neautorizata a datelor dumneavoastra personale.
Ne obligam sa luam toate masurile rezonabile si adecvate pentru protejarea datelor personale pe care le
detinem impotriva utilizarilor neautorizate, a pierderilor sau a accesului neautorizat. Aceste obiective sunt
realizate prin implementarea unor masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, inclusiv masuri de
criptare si planuri de recuperare in caz de dezastru.
Din pacate, intotdeanuna va exista un grad de risc in cazul transmiterii de informatii prin orice canale de
Internet. Informatiile pe care le transmiteti prin Internet sunt transmise pe propriul dumneavoastra risc.
Desi depunem toate eforturile pentru protejarea datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta
securitatea datelor dumneavoastra transmise prin Internet si nu garantam securitatea oricaror informatii,
inclusiv a datelor personale, pe care ni le transmiteti prin internet.
In cazul in care suspectati orice utilizare improprie sau pierdere sau acces neautorizat la datele
dumneavoastra personale, va rugam sa ne anuntati imediat. Va rugam sa ne informati prin folosirea
datelor de contact de mai jos sau prin folosirea sectiunii de Contact de pe acest site web, in prima instanta,
iar noi vom investiga cele relatate si va vom informa in cel mai scurt timp cu privire la masurile ce se
impun.

Drepturile dumneavoastra
Beneficiati de o serie de drepturi cu privire la datele pe care le detinem despre dumneavoastra, astfel cum
acestea sunt detaliate mai jos.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat
Acest drept va permite sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe procesare automatizata,
inclusiv crearea de profiluri care sa produca efecte juridice asupra dumneavoastra sau care sa va afecteze
in mod similar. In cazul in care va este solicitat, ca parte a procesului de recrutare, sa completati anumite
teste, rezultatele acestora vor fi inregistrate si este posibil sa folosim mijloace automatizate de luare a
deciziilor, insa in niciun caz BAT nu ia decizii de recrutare sau de angajare bazandu-se exclusiv pe procese
decizionale automatizate.

Dreptul de opozitie
Acest drept va permite sa va opuneti la procesarea datelor dumneavoastra personale, in cazul in care
procesarea se bazeaza pe unul dintre motivele urmatoare:
•

Deoarece este in interesul nostru legitim sa actionam in acest mod (pentru detalii va rugam vedeti
Sectiunea 10 de mai jos; sau,

•

In scopuri stiintifice, istorice, de cercetare sau statistice.

Vom inceta procesarea, cu exceptia cazului in care putem demonstra ca exista temeiuri legitime obligatorii
pentru procesare, care sa prevaleze asupra intereselor dumneavoastra, sau in cazul in care procesarea
este necesara pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor drepturi legale.

Dreptul de a va retrage consimtamantul
In cazul in care am obtinut consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor personale pentru
anumite activitati, este posibil sa va retrageti consimtamantul in orice moment, iar noi vom inceta sa
folosim datele dumneavoastra in scopul respectiv, cu exceptia cazului in care consideram ca exista un
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temei legal alternativ pentru continuarea procesarii datelor dumneavoastra in scopul mentionat, caz in
care va vom informa in acest sens.

Solicitari de Acces ale Persoanei Vizate
Puteti sa ne solicitati o copie a informatiilor pe care le detinem despre dumneavoastra, in orice moment,
si sa ne solicitati sa modificam, actualizam sau sa stergem aceste informatii. Vom raspunde solicitarii
dumneavoastra in termen de o luna. Perioada mentionata poate fi prelungita cu doua luni suplimentare,
daca va fi cazul, in functie de complexitate si de numarul de solicitari. Putem solicita o dovada de
identificare, pentru a verifica solicitarea dumneavoastra. In cazul in care va furnizam acces la informatiile
pe care le detinem despre dumneavoastra, acest lucru se va realiza cu titlu gratuit, cu exceptia cazurilor
in care legea ne va permite altfel. In cazul in care veti solicita mai multe copii ale informatiilor, este posibil
sa va solicitam plata unor costuri administrative rezonabile. In masura permisa de lege, este posibil sa
refuzam solicitarea dumneavoastra. In cazul unui refuz, va vom informa cu privire la motivele care stau la
baza acestuia.

Dreptul de stergere
Aveti dreptul sa solicitati "stergerea" datelor dumneavoastra personale, in anumite cazuri. In mod normal,
acest drept se poate exercita atunci cand:
•

Datele nu mai sunt necesare;

•

V-ati retras consimtamantul cu privire la folosirea datelor dumneavoastra personale, si nu exista
alte temeiuri valabile pentru continuarea procesarii (cand procesarea se bazeaza pe
consimtamant);

•

Datele au fost procesate in mod nelegal;

•

Stergerea datelor este necesara pentru ca noi sa ne respectam obligatiile legale; sau

•

Aveti obiectiuni cu privire la procesare, iar noi nu putem demonstra temeiuri legitime care sa
prevaleze, pentru a putea continua procesarea.

Dreptul nostru de a refuza solicitarea dumneavoastra poate fi exercitat doar in cazuri limitative, si va vom
comunica intotdeauna motivele refuzului nostru.

Dreptul de restrictionare a procesarii
Aveti dreptul de a solicita restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra personale in anumite
circumstante, spre exemplu in cazul in care contestati corectitudinea datelor personale pe care le
detinem, sau daca aveti obiectiuni cu privire la procesarea datelor dumneavoastra pentru interesele
noastre legitime. In cazul in care am transmis datele dumneavoastra catre terte parti, le vom informa cu
privire la restrictionarea procesarii, cu exceptia cazului in care acest lucru ar fi imposibil sau ar implica un
efort disproportionat. Desigur, va vom informa inainte de ridicarea oricaror restrictii de procesare cu
privire la datele dumneavoastra personale.

Dreptul de rectificare
Aveti dreptul de a solicita rectificarea oricarei inadvertente sau lipsuri din datele personale din
inregistrarile noastre. Daca am transmis datele personale unor terte parti, le vom informa cu privire la
rectificare, cu exceptia cazului in care acest lucru ar fi imposibil sau ar implica un efort disproportionat.
De asemenea, puteti solicita detalii despre tertele parti carora am transmis informatiile incomplete sau
incorecte. Atunci cand consideram ca este rezonabil sa refuzam solicitarea dumneavoastra, va vom
informa si vom explica motivele acestei decizii.
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Dreptul la portabilitatea datelor
Daca doriti, aveti dreptul la transferul datelor dumneavoastra personale intre operatori. In special, acest
lucru inseamna ca aveti dreptul sa transferati datele pe care le detinem despre dumneavoastra catre o
terta parte, fara vreun impediment. Pentru a permite acest lucru, va vom furniza datele in format care
poate fi citit in mod automat, pentru a asigura transferul de date. Alternativ, putem transfera direct datele
in numele dumneavoastra.

Dreptul de a depune o plangere
De asemenea, aveti dreptul de a inregistra o plangere la autoritatea de supraveghere locala, in special in
Statul Membru unde locuiti, unde va desfasurati activitatea sau unde a avut loc presupusa incalcare, daca
considerati ca procesarea datelor dumneavoastra incalca prevederile GDPR. In UE, autoritatile de
reglementare din fiecare Stat Membru sunt prevazute (impreuna cu datele de contact) pe urmatorul
website: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Daca doriti sa exercitati oricare din drepturile mentionate, sau sa va retrageti consimtamantul pentru
procesarea datelor dumneavoastra personale (atunci cand consimtamantul constituie temeiul legal
pentru procesare), va rugam sa ne contactati conform informatiilor de mai jos sau prin website. Va vom
transmite un raspuns in termen de o luna. Va rugam sa aveti in vedere ca vom pastra inregistrari ale
comunicarilor, pentru a ne permite sa rezolvam orice aspecte pe care le-ati putea semnala.

Cum stocam si cum transferam datele dumneavoastra pe plan
international?
Datele dumneavoastra personale pot fi transferate in afara Spatiului Economic European (SEE) (i.e. Statele
Membre ale Uniunii Europene, impreuna cu Norvegia, Islanda si Liechtenstein) catre tipurile de entitati
mentionate in sectiunea 'Cui transmitem informatiile dumneavoastra?' de mai sus si catre orice entitati
BAT.
Vrem sa ne asiguram ca datele dumneavoastra personale sunt stocate si transferate in siguranta. Prin
urmare, vom transfera date in afara SEE doar daca se respecta prevederile legislatiei privind protectia
datelor si daca modalitatile de transfer permit masuri de securitate adecvate cu privire la date, precum:
•

Prin contract intra-grup intre entitatile BAT, cuprinzand actualele clauze contractuale standard
adoptate de Comisia Europeana pentru transferul datelor personale de catre operatori in SEE
catre operatori si persoane imputernicite din jurisdictii fara legislatie adecvata de protectie a
datelor personale;

•

Prin contract de transfer date cu o terta parte, cuprinzand actualele clauze contractuale standard
adoptate de Comisia Europeana pentru transferul datelor personale de catre operatori in SEE
catre operatori si persoane imputernicite din jurisdictii fara legislatie adecvata de protectie a
datelor personale; sau

•

Prin transferul de date catre o entitate care a aderat la Acordul Cadru in Domeniul Protectiei
Datelor UE-SUA pentru transferul de date personale de la entitati din UE catre entitati din Statele
Unite ale Americii sau la un act similar pentru alte jurisdictii; sau

•

Prin transferul de date catre o tara aprobata de catre Comisia Europeana din punctul de vedere
al nivelului de protectie acordat datelor personale, prin legislatia tarii respective; sau
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•

In cazul in care este necesar pentru incheierea sau executarea unui contract dintre noi si o terta
parte iar transferul este in interesul dumneavoastra in scopul respectivului contract (de exemplu,
daca este nevoie sa transferam datele catre un furnizor de beneficii localizat in afara SEE); sau

•

In cazul in care v-ati dat consimtamantul cu privire la transferul de date.

In cazul in care transferam datele personale in afara SEE, si in cazul in care tara respectiva nu detine
standarde adecvate de protectie a datelor personale, vom intreprinde toate masurile rezonabile pentru a
asigura securitatea datelor dumneavoastra in conformitate cu aceasta Notificare de Confidentialitate. Va
rugam sa ne contactati daca doriti mai multe informatii in acest sens (conform datelor de mai jos).

Temeiuri legale pentru procesarea datelor dumneavoastra
Exista mai multe moduri prin care ni se permite, in mod legal, sa procesam datele dumneavoastra
personale. Acestea sunt prevazute mai jos.

Cand utilizarea datelor dumneavoastra se face in interesul nostru legitim
Avem dreptul sa folosim datele dumneavoastra personale atunci cand este in interesul nostru sa actionam
in acest mod, si cand acest interes nu este depasit de orice prejudiciu pe care l-ati putea suferi.
Consideram ca utilizarea datelor dumneavoastra personale se incadreaza in interesele nosatre legitime,
inclusiv dar fara a se limita la:
•

Pentru identificarea si recrutarea persoanelor cu aptitudini si experienta adecvata;

•

Pentru a asigura administrarea unui proces de recrutare eficient si care atrage persoanele cu
aptitudini corespunzatoare in organizatia noastra;

•

Pentru a furniza candidatilor o modalitate usoara si simpla de a depune aplicatii pentru posturi la
BAT;

•

Pentru a ne ajuta sa intelegem mai bine vizitatorii Site-ului si pentru a le furniza informatii si
servicii relevante;

•

Pentru a asigura functionarea eficienta a Site-ului;si

•

Pentru a ne ajuta sa mentinem sistemele in siguranta si sa prevenim accesul neautorizat sau
atacurile cibernetice.

Nu consideram ca vreuna dintre activitatile mentionate in aceasta Notificare de Confidentialitate va
provoaca vreun prejudiciu. In orice caz, aveti dreptul de a obiecta la procesarea datelor personale pe baza
acestui temei. Am inclus detalii in acest sens in sectiunea 'Drepturile dumneavoastra' de mai sus.

Cand ne acordati consimtamantul pentru folosirea datelor dumneavoastra personale
Avem dreptul de a folosi datele dumneavoastra in cazul in care v-ati acordat expres consimtamantul.
Pentru ca acesta sa fie valabil:
•

Trebuie sa fie acordat in mod liber, fara sa va supunem vreunui tip de presiune;

•

Trebuie sa stiti pentru ce va dati consimtamantul – astfel incat ne vom asigura ca va furnizam
suficiente informatii;

•

Trebuie sa va dati consimtamantul pentru fiecare aspect in parte – prin urmare vom evita
"cumularea" consimtamintelor care ar putea crea confuzie cu privire la cele aprobate; si
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•

Oferirea consimtamantului necesita o actiune pozitiva si afirmativa –vom furniza o casuta care sa
fie bifata, astfel incat aceasta cerinta sa fie indeplinita in mod clar si lipsit de ambiguitate.

Cand va inregistrati pe website-ul nostru, va vom solicita consimtamantul expres pentru folosirea datelor
dumneavoastra in anumite moduri. Daca vom necesita consimtamantul dumneavoastra pe viitor pentru
alte scopuri, va vom furniza informatii suficiente pentru a putea decide daca doriti sa il acordati.
Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment. Am inclus detalii in acest sens in sectiunea
'Dreptul de retragere a consimtamantului' de mai sus.

Cand folosirea datelor dumneavoastra personale este necesara pentru a ne permite
indeplinirea obligatiilor conform contractului incheiat cu dumneavoastra
Avem dreptul de a folosi datele dumneavoastra personale atunci cand este necesar in scopul indeplinirii
unui contract incheiat cu dumneavoastra.
De exemplu, este necesar sa colectam adresa dumneavoastra de email pentru a va putea furniza orice
alerte prin email pe care le-ati solicitat.

Cand procesarea este necesara pentru indeplinirea unor obligatii legale ale noastre
In mod similar obligatiilor asumate fata de dumneavoastra in baza unui contract, avem obligatii legale pe
care trebuie sa le respectam si avem dreptul sa folosim datele dumneavoastra personale, la nevoie, pentru
indeplinirea acestor obligatii legale.

Date de contact
Daca aveti comentarii sau sugestii cu privire la aceasta Notificare de Confidentialitate, va rugam sa ne
contactati folosind detaliile prevazute in specificatiile postului vacant pentru care ati aplicat, identificate
in orice Termeni de Notificare Specifici de Tara de mai jos sau la recruitmentadmin@bat.com. Respectarea
datelor personale este importanta pentru noi si vom reveni in mod prompt cu un raspuns.

Termeni Specifici pentru anumite tari
In cazul in care ati aplicat pentru un post in oricare din tarile prevazute mai jos, atunci se vor aplica
urmatoarele prevederi privind Notificarea de Confidentialitate:
Australia
In scopul prezentei Notificari de Confidentialitate, 'date personale' inseamna orice informatii sau opinii
despre o persoana identificata, sau care poate fi identificata in mod rezonabil, indiferent daca informatia
sau opinia este adevarata sau nu, indiferent daca informatia sau opinia este inregistrata in forma materiala
sau nu.
Nicio prevedere a Notificarii nu restrictioneaza, exclude sau modifica, nici nu are drept scop
restrictionarea, excluderea sau modificarea, oricaror drepturi statutare in baza legii, inclusiv Legea
Concurentei si a Consumatorilor 2010 (Cth).
Korea, Malaysia, Singapore
Termenii folositi in prezenta Notificare de Confidentialitate vor avea intelesul atribuit conform Legii
privind Datele Personale din 2010 (cunoscuta si ca PDPA).
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Germania si Austria
Daca doriti sa va exercitati drepturile descrise la "Drepturile dumneavoastra" sau daca aveti intrebari
despre protectia datelor sau despre prezenta Notificare de confidentialitate puteti sa contactati
responsabilul cu protectia datelor prin e-mail la Datenschutz@bat.com sau la telefon +49(0)40 4151 2790.
Ungaria
Termenii folositi in prezenta Notificare de confidentialitate vor avea sensul stabilit in Legea CXII din 2011
cu privire la dreptul la informare, auto determinare si libertatea exprimarii.
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