
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal puse la dispoziție de către candidați în cadrul 

procesului de recrutare desfășurat în cadrul Societății AMS 2000 TRADING IMPEX  

 

Cine suntem noi? 

AMS 2000 Trading Impex a fost infiintata in anul 1997, iar astazi este una dintre cele mai experimentate 

si bine cunoscute companii in distributia de echipamente si solutii de diagnostic pentru laboratoarele 

medicale din Romania. 

In 2007 compania a devenit membra a Grupului BATM Advanced Communications. 

Scopul nostru principal este de a oferi cele mai bune solutii de lucru in laborator. Dorinta noastra este sa 

punem la dispozitia partenerilor un portofoliu de produse de ultima generatie, experienta profesionala a 

echipei de vanzari si a unei echipe de service alcatuita din ingineri instruiti la producatorii de 

echipamente. 

 Datele noastre de identificare sunt 

                    AMS 2000 TRADING IMPEX SRL 

                    Nr.Ord.Reg.Com: J40/5527/1997 

                    CUI: RO9603757 

                   Adresa: Str. Turturelelor, Nr.62, Decebal Tower, Sector 3 Localitate: Bucuresti 

 

În cadrul procesului de recrutare personal pe care îl desfășoară Societatea AMS 2000 TRADING IMPEX 

, colectăm datele tale personale în vederea evaluării și selecției tale pentru postul deschis în cadrul 

Societății noastre pentru care ai aplicat. Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

se bazează pe transparența în comunicare și informare privind modul de colectare și folosire acestor date, 

a drepturilor specifice pe care le ai și pe asigurarea securității acestora. 

Precizăm că nu ai nicio obligație legală sau contractuală de a ne furniza aceste date în timpul procesului 

de recrutare, dar, dacă nu ne pui la dispoziție aceste informații, este posibil să nu putem procesa 

corespunzător aplicația ta pentru angajare în cadrul Societății noastre. 

Scopul colectării datelor tale personale în procesul de recrutare  

Prelucrăm datele tale personale colectate în cadrul procesului de recrutare strict în scopul derulării 

eficiente a acestui proces și în eventualitatea în care vom intra într-o relație contractuală angajat-angajator. 

Societatea noastră are un interes legitim în colectarea acestor date rezultat din nevoia de resurse umane 

suplimentare și materializat prin deschiderea postului pentru care ai aplicat. 

Nu folosim/nu vom folosi datele tale personale pe care ni le pui la dispoziție în alte scopuri decât cel 

menționat mai sus fără a-ți solicita prealabil consimțământul tău.  

Contactare persoană responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

Pentru orice clarificare privind politica Societății noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal/ 

Procedura operațională prelucrare date personale candidați angajare, respectiv pentru exercitarea 

drepturilor tale specifice în relație cu datele personale pe care ni le pui la dispoziție, așa cum acestea sunt 

indicate mai jos în acest document, te poți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal 

desemnat de Societate la adresa: protectiadatelor@ams.ro, de la care vei obține informații cu privire la 

modul în care ne conformăm legislației specifice în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine în procesul de recrutare și cum sunt acestea 

folosite 



 

 

În momentul demarării procesului de recrutare, Societatea colectează, de obicei prin intermediul CV-ului 

sau a formularului de aplicare pe care ni-l pui la dispoziție, următoarele date personale: nume, prenume, 

poza ta (dacă decizi să o incluzi în CV sau formularul de aplicare), date de contact (număr de telefon, 

adresă de email), vârstă, naționalitate, gen, date privind studiile pe care le-ai efectuat și date privind 

istoricul angajărilor anterioare, aptitudinile tale profesionale, competențele tale privind cunoașterea 

limbilor străine, certificate profesionale obținute, adeziunea la asociații profesionale, (dacă este cazul) în 

ce măsură deții permis de muncă și/sau reședință în Uniunea Europeană / Spațiul Economic European 

(SEE), orice altă informație care este solicitată prin lege în mod specific pentru ocuparea postului 

disponibil.  

În timpul derulării procesului de recrutare, în cadrul interviurilor de angajare, vom colecta și alte date de 

la tine: informații privind preferințele tale privind realizarea sarcinilor de lucru, nivelul de remunerare pe 

care îl dorești, beneficiile pe care le dorești incluse în pachetul de angajare și alte informații similare care 

facilitează evaluarea și selecția candidaților care au aplicat pentru postul pe care candidezi. 

Este posibil să colectăm referințe despre tine de la foștii tăi angajatori. Vom colecta astfel de informații 

doar în cazul în care ți-am fost înaintat deja o ofertă de angajare și te vom informa în prealabil că facem o 

astfel de colectare de date. 

Datele tale personale pe care le colectăm sunt stocate în format fizic și electronic (inclusiv email) în 

sistemele noastre de management al resurselor umane și sunt protejate prin măsuri tehnice și 

organizatorice de securitate adecvate. 

Este posibil ca, prin intermediul CV-ului sau al formularului de aplicare, să ne fi transferat voluntar, fără 

ca noi să le cerem prin anunțul de angajare, o serie de date personale precum hobby-uri, apartenență 

politică, convingeri religioase, situație familială, etc. Aceste date nu ne sunt necesare în procesul de 

recrutare și în consecință, vom face abstracție de ele și nu le vom utiliza în niciun scop de evaluare, selecție 

sau de orice altă natură. La solicitarea ta putem șterge aceste date (CV-ul sau formularul de aplicare, după 

caz) și ne poți transmite din nou documentele necesare care să nu conțină datele de genul celor specificate 

mai sus.  

Dacă ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil și ai acceptat oferta noastră de angajare, avem 

obligația legală de a-ți reține datele personale colectate în cursul procesului de recrutare pentru constituirea 

dosarului de angajare și încheierea contractului de muncă. 

Dacă nu ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil AMS 2000 Trading Impex nu va păstra datele 

personale,iar la încheierea procesului de recrutare, vom șterge complet datele tale personale pe care ni le-

ai pus la dispoziție.  

Accesul la datele tale personale 

Datele tale personale sunt distribuite intern doar în scopul precizat mai sus către angajații Societății noastre 

care sunt implicați în procesul de recrutare (personalul din departamentul HR, manager departament în 

cadrul căruia există postul disponibil, manager general Societate). 

Nu vom transfera datele tale personale către terțe părți decât în situația în care ai fost selectat pentru 

angajare și am încheiat împreună un contract de muncă sau în cazul soluționării unor cazuri în instanțe 

administrative sau judecătorești, conform legislației aplicabile. Datele tale sunt stocate doar în mediile de 

lucru ale Societății și nu sunt transferate în vederea stocării în alte sisteme/servere. 

Asigurarea securității datelor tale personale 

Pentru noi, securitatea datelor tale personale este foarte importantă. Am implementat politici și proceduri 

pentru a ne asigura că datele tale nu sunt pierdute, distruse accidental, alterate, folosite în alt scop decât 

cel precizat mai sus, divulgate către terțe părți sau accesate de către angajați ai noștri care nu au acest drept 

în exercitarea sarcinilor de lucru. 



 

 

Toți angajații Societății noastre care folosesc datele personale în procesul de recrutare au semnat acorduri 

de confidențialitate specifice privind protecția  datelor personale. 

Societatea noastră a implementat o serie de măsuri tehnice, fizice și organizatorice de securitate pentru a 

asigura confidențialitatea și disponibilitatea datelor personale puse la dispoziție de candidații la angajare. 

Precizăm că vom păstra datele tale personale în conformitate cu Politica noastră de protecție a datelor cu 

caracter personal/Procedura operațională prelucrare date personale candidați angajare. Pentru mai multe 

informații privind aceste documente, te poți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter 

personal desemnat de Societate la adresa de e-mail: protectiadatelor@ams.ro, de la care vei obține 

informații cu privire la modul în care ne conformăm legislației specifice în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal. 

Drepturile tale  

În calitate de subiect al datelor personale pe care le deținem despre tine ai o serie de drepturi cu privire la 

acestea. Aceste drepturi sunt următoarele: 

Dreptul de a fi informat Această notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal conține 

informațiile pe care ai dreptul să le cunoști 

Dreptul de acces la date Te rugăm să ne contactezi în scris, la persoana de contact indicată mai 

sus în cadrul acestui document, dacă dorești confirmarea prelucrării 

datelor tale personale și acces la acestea. Accesul la datele personale pe 

care ni le-ai pus la dispoziție este gratuit. Îți vom furniza aceste informații 

în cel mult 30 zile de la data la care ai transmis o astfel de solicitare scrisă 

către noi, în condițiile în care cererea ta este fondată și nu este excesivă.  

Dreptul la rectificarea 

datelor 

Te rugăm să ne informezi în scris cu privire la orice dată personală pe 

care dorești să o rectifici/actualizezi și vom da curs cererii tale în cel mult 

30 zile de la data la care ai transmis o astfel de solicitare scrisă către noi. 

În cazurile în care aceste date personale au fost transferate, conform 

condițiilor precizate mai sus în document, către terțe părți, vom asigura 

rectificarea lor și de către aceste terțe părți. 

Dreptul la ștergerea datelor În anumite condiții, îți poți exercita dreptul de ștergere a datelor tale 

personale pe care ni le-ai pus la dispoziție (de exemplu dacă aceste date 

nu mai sunt necesare în relație cu scopul pentru care au fost colectate sau 

îți retragi consimțământul asupra prelucrării datelor dacă ne-a fost 

furnizat un astfel de consimțământ). Ne vom conforma unei solicitări 

scrise în acest sens, ținând cont de faptul că anumite date nu pot fi în mod 

rezonabil șterse mai devreme de încheierea procesului de recrutare. 

Dreptul la restricționarea 

prelucrării datelor 

Ne poți indica că putem să reținem datele tale dar că nu dorești să le 

prelucrăm în continuare. 

Dreptul la portabilitatea 

datelor 

În situația în care ne soliciți acces la datele tale, vom face tot posibilul 

pentru a ți le transmite într-un format portabil.  

Dreptul de a obiecta cu 

privire la prelucrarea datelor 

Dacă dorești, vom opri prelucrarea datelor tale în baza interesului legitim 

și în scopul derulării procesului de recrutare. 

Dreptul de a nu fi subiectul 

unor procese decizionale 

Nu utilizăm un sistem automat de luare a deciziilor în cadrul procesului 

de recrutare derulat de către Societatea noastră. 



 

 

automate, inclusiv al 

profilării de acest tip 

Orice solicitare sau obiectie se transmite în scris către responsabilului cu protectia datelor al Societății la 

adresa protectiadatelor@ams.ro sau prin depunerea unei cereri scrise în sediul AMS 2000 Trading Impex 

sau prin poștă la adresa sediului central: București,  Str. Turturelelor nr 62, et 2, Decebal Tower, Sector 3. 

În cazul în care ne trimiteți o solicitare prin poștă, vă rugăm să menționați “GDPR” pe plic. Vom răspunde 

acestor solicitări sau obiecții în scris, de regulă prin email, în termen de cel mult 30 zile de la data la care 

am recepționat solicitarea/obiecția 

 

Plângeri 
Dacă angajatul considera ca Societatea nu a respectat drepturile sale cu privire la prelucrarea datelor sale 

personale, acesta are posibilitatea de a înainta o plângere în acest sens către Autoritatea Nationala de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Informații privind modalitatea de depunere a unei 

astfel de plângeri se pot obține accesând website-ul autorității – www.dataprotection.ro – secțiunea 

“Plângeri și Sesizări”. 

 

 

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/

