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Notificare de procesare echitabila 

a datelor cu caracter personal apartinand candidatilor 
 
APAVITAL S.A., cu sediul în strada Mihail Costăchescu nr. 6, Iaşi, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal apartinand candidatilor 
participanti la procesul de selectie pentru a deveni angajati ai APAVITAL S.A.: 

 
Nr. 
Crt. 

Categorie de date personale Scopul prelucrarii 
Temeiul legal al 

prelucrarii 
Perioada maxima de 

pastrare 
Cui sunt sau pot fi 
transmise datele 

1 Detalii personale (nume, 
adresa, telefon, e-mail), Detalii 
acte de identitate (CNP) in CV 
si Date privind starea de 
sanatate (adeverinte medicale), 
Date privind studiile (copii 
diplome, certificate) 

Administrare 
personal 

Indeplinirea obligatiilor 
legale  
Incheierea unui contract 
de munca la cererea 
persoanei vizate 

1 an AGENTIA NATIONALA 
PENTRU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA 

 
*In afara entitatilor mentionate, datele personale pot fi transmise in conditiile legii autoritatilor abilitate ale statului. 
**Orice alte prelucrari de date ocazionale vor fi notificate persoanelor vizate. 
 
APAVITAL SA isi asuma obligatia respectarii confidentialitatii datelor cu caracter personal. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand candidatilor se face in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar angajatii beneficiaza de drepturile 
prevazute in Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea 
acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile respectarii 
prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor. 
 
In situatia in care candidatul considera ca drepturile sale prevazute in Regulamentul nr. 679/ 2016 au fost incalcate, acesta are dreptul de a 
depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 
Pentru informatii sau alte probleme legate de protectia datelor cu caracter personal va puteti adresa Ofiterului cu Protectia Datelor pe e-mail: 
doru.craciun@apavital.ro sau tel. 0724-199202. 
 
Subsemnata/ul _______________________________________ declar ca am luat la cunostinta prezenta notificare. 
Semnatura ______________________       Data: ___________.     

http://www.dataprotection.ro/
mailto:doru.craciun@apavital.ro

