Notificare cu privire la protecția datelor pentru portalul de management al
proceselor de recrutare si selecție din cadrul Bosch Romania

Vino în echipa noastră.
Prin această notificare de confidenţialitate vă informăm că datele dumneavoastră
personale sunt prelucrate în cadrul portalului de management al proceselor de
recrutare din cadrul Grupului Bosch. Suplimentar, vă informăm cu privire la
drepturile dumneavoastră conform legii în materie de protecţia datelor. Datele cu
caracter personal reprezintă toate datele care se referă la o persoana fizică
identificată sau identificabilă, cum ar fi data naşterii, adresa de domiciliu sau date
de facturare şi informaţii specifice care pot duce la identificarea unei anumite
persoane.
Datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi direct prin portalul de
management recrutare vor fi procesate de către entităţile grupului Bosch în scopul
procesării cererii dumneavoastră şi cu obiectivul recrutării şi/sau angajării în una
din companiile Grupului Bosch.
Procesul de recrutate şi angajare din cadrul Grupului Bosch implică activitatea mai
multor persoane din cadrul Departamentului Resurse Umane, împreună cu
managerii respectivi şi, după caz, persoanle implicate în acest proces de recrutare.
Având în vedere că persoanele de mai sus aparţin mai multor locaţii ale Grupului
Bosch, datele dumneavoastră vor fi transmise în cadrul Grupului Bosch.
Bosch vă respectă intimitatea
Protecția vieţii private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum
şi securitatea tuturor datelor comerciale, reprezintă preocupări importante pentru
noi, aspecte pe care le luăm în considerare în toate procesele noastre comerciale.
Datele cu caracter personal colectate online atunci când aplicaţi sunt tratate în
mod confidenţial şi conform reglementărilor legale.
Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră
corporativă.
Detaliile de contact ale Operatorului şi ale Responsabilului cu Protecţia
Datelor
Entitiatea legală din cadrul Grupului Bosch la care înaintaţi cererea de aplicant
este responsabilă pentru procesarea datelor. Datele de contact ale entităţilor
legale pot fi obținute la cerere.
Pentru Grupul Bosch, datele Responsabilului cu Protecţia Datelor sunt:
Departamentul de securitatea informațiilor și confidenţialitatea al grupului Bosch
(C/ISP)
Post Office Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANIA
E-mail: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Robert Bosch GmbH

E-mail Trix.Boehne@de.bosch.com

Corporate Communications and

Postfach 10 60 50
D-70049 Stuttgart,
Germany

Phone +49 30 32788-561

Brand Management
Senior Vice President: Dr. Christoph Zemelka
www.bosch-press.com

Pentru a vă exercita drepturile sau în cazul în care doriți să trimiteți o notificare
despre un incident cu privire la protecția datelor vă rugăm sa folosiţi următorul link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Aplicarea pentru posturile publicate pe portalul nostru de joburi
Cel mai simplu mod de a aplica pentru un loc de muncă la Bosch se face prin
aplicarea directă pentru o poziție anunțată pe unul dintre portalurile noastre de
locuri de muncă. Cererea dumneavoastră va fi evaluată conform proceselor
noastre interne.
Cererile pe suport hârtie sunt introduse manual în portalul nostru de management
privind recrutarea și ulterior fie vă sunt returnate, fie vor fi distruse. După
introducerea cererii în sistem veți primi un e-mail prin care o puteţi activa. Dacă nu
activați cererea în termen de 30 de zile, datele dvs. vor fi șterse din sistemul de
management privind recrutarea și nu veți mai participa la procesul de selecție.
De asemenea, aveți posibilitatea de a trimite cererea şi prin intermediul unui
angajat al Grupului Bosch. Trebuie doar să transmiteți CV-ul dvs. angajatului
Grupului Bosch, iar acesta îl va încărca în sistemul de management privind
recrutarea. Veți primi un e-mail care vă vă permită activarea cererii. Dacă nu vă
activați cererea în termen de 30 de zile, datele dvs. vor fi șterse din sistemul de
management privind recrutarea și nu veți mai participa la procesul de selecție.
Avem posibilitatea să vedem că aţi fost recomandat de către un angajat Bosch.
Angajatul respectiv poate vedea doar un sumar al stadiului cererii dvs., fără alte
detalii suplimentare despre procesul de recrutare.
Prin e-mail vă ținem la curent cu privire la stadiul cererii dvs. Pe parcursul
procesului de recrutare puteţi oricând să vă editați datele sau să vă retrageți
cererea. În acest sens este nevoie de un profil SmartRecruiters, pe care îl puteți
crea pe site-ul SmartRecruiters.
În timpul procesului de recrutare, veți fi notificat prin e-mail cu privire la alte posturi
vacante
care
v-ar
putea
interesa.
Categoriile de date prelucrate
Principalele categorii de date cu caracter personal prelucrate sunt:
- date principale (de exemplu: numele, data nașterii, naționalitatea, locul de
reședință);
documente
(de
ex.
Referințe,
certificate,
CV-uri);
- solicitări pentru cheltuieli de călătorie în scop de recrutare (de exemplu: detalii
despre
contul
bancar);
- date de comunicare (de exemplu: adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, IDul
utilizatorului
IT,
înregistrările
audio
și
video);
- datele de conectare înregistrate în timpul utilizării sistemelor informatice
Acestea pot include, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter
personal, cum ar fi datele privind sănătatea.
Surse de date cu caracter personal
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Ca regulă generală, datele dvs. personale sunt colectate direct de la dvs. în timpul
procesului
de
recrutare.
Atunci când se aplică pentru poziții din zone sensibile, este posibil să se efectueze
o verificare suplimentară a datelor furnizate în cerere, precum şi o verificare de
fond. Rezultatul va fi documentat în sistemul de management al candidaţilor. În
cazul unei verificări de fond, această informație va fi menționată în anunțul de
recrutare. Aceste verificări se efectuează conform prevederilor reglementărilor
legale. În acest scop sunt utilizați numai furnizori de servicii atent selectați.
Procesul de aplicare pentru Programul Junior Managers poate presupune
trimiterea înregistrărilor audio și video. Dacă este cazul, această informație va fi
menționată în anunțul de recrutare. Aceste verificări se efectuează conform
prevederilor reglementărilor legale. În acest scop sunt utilizați numai furnizori de
servicii atent selectați.
Transferul de date
Dacă vă angajăm pe o poziție, datele dvs. vor fi transferate de la sistemul de
management al candidaţilor către sistemele de administrare HR, unde vor fi
stocate ca date angajat și vor fi prelucrate în consecință.
Scopurile prelucrării şi baza legală
Noi, şi furnizorii de servicii externi pe care îi împuternicim, procesăm datele dvs.
personale în conformitate cu Regulamentul general privind Protecţia Datelor UE
(GDPR), cu legile naționale privind confidențialitatea datelor și cu orice alte legi
naționale aplicabile. Datele dvs. sunt prelucrate, în special, în timpul procesului de
recrutare în vederea angajării într-o entitate legală a grupului Bosch.
Principalul temei juridic pentru acest scop este articolul 6, alin.1, lit. (b) din GDPR
("pentru a efectua, la solicitarea persoanei vizate (în acest caz solicitant),
demersurile necesare prealabile încheierii unui contract "). Alte reglementări legale
sunt:
- art. 6, alin. 1, lit. (a) (Consimțământ): de ex. pentru forum de recrutare Bosch, ca
parte
a
sistemului
de
recrutare;
- art. 6, alin. 1, lit. (f) (Interese legitime): de ex. pentru evaluările HR (control,
analiză, raportare).
Categorii speciale de date
Cu privire la categoriile speciale de date cu caracter personal conform art.9, alin.
1 din GDPR (de exemplu, date privind sănătatea) această prelucrare se
efectuează în conformitate cu articolul 9, alin. 2, lit. (b) din GDPR. În plus, ar putea
fi
necesar
să
procesăm aceste date pentru a vă evalua capacitatea de muncă în conformitate
cu articolul 9, alin. 2, lit. (h) din GDPR.
Dezvăluirea datelor
Numai persoanele implicate în procesul de recrutare (de exemplu, manageri și
angajaţi din Departamentul de Recrutare, angajaţi HR) au acces la datele dvs.
personale din cadrul entității legale a Grupului Bosch la care ați aplicat. În plus,
datele dvs. de aplicare pot fi partajate altor părți, dacă veţi fi considerat potrivit
pentru o altă poziție vacantă din cadrul grupului Bosch. Veți fi informat despre
această partajare a datelor prin e-mail, iar acordul dumneavoastră
este
necesar
pentru
a
activa
orice
solicitare
nouă.
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Putem partaja datele dvs. personale altui operator de date numai dacă este
necesar pentru procesul de recrutare, dacă noi sau terţii avem un interes legitim
în acest context sau dacă v-ați dat acordul. Găsiţi detaliile privind baza legală la
secțiunea "Scopurile prelucrării și baza legală". Pot fi definite ca terţe părţi şi alte
entităţi legale din cadrul grupului Bosch. Dacă datele sunt partajate unor terți pe
baza unui interes legitim, astfel de cazuri vor fi menţionate în politica privind
protecţia datelor. În alte cazuri, folosim și serviciile furnizorilor pentru a îndeplini
obligațiile contractuale și / sau legale. Găsiţi o listă a acestor contractori și furnizori
de servicii în secțiunea "Contractorii și furnizorii de servicii (persoane
împuternicite)." Suplimentar, putem partaja datele dvs. personale altor destinatari
din afara grupului Bosch, dacă este necesară îndeplinirea unor obligații
contractuale sau legale.
Contractorii și furnizorii de servicii (persoane împuternicite)
Am ales furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm
activitatea, la intervale regulate, în special pentru a ne asigura că datele dvs.
personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii
respectarea confidențialitatea conformitatea cu reglementările legale. Alte entităţi
legale ale grupului Bosch pot fi, de asemenea, definite ca
prestatori de servicii.
Tabelul următor prezintă contractorii și furnizorii de servicii cu care avem relații de
afaceri în desfășurare:
Contractori/furnizori

Tipul prelucrării

SmartRecruiters GmbH

Furnizarea și dezvoltarea continuă a platformei

Dircksenstrasse 47

cloud (Software as a Service) pentru prelucrările

10178 Berlin, Germany

menționate mai sus.

SmartRecruiters SP. Z o.o.
Fabryczna 20, 31-553
Kraków, Poland

Prelucrarea

datelor

cu

caracter

personal

furnizate.

SmartRecruiters Inc.225
Bush Street, San
Francisco, CA 94104, USA
Dezvăluirea către destinatari din afara Spațiului Economic European
Vom partaja datele dvs. personale contractorilor, furnizorilor de servicii sau
companiilor din grup situate în afara Spaţiului Economic European (SEE) numai
dacă există o confirmare din partea Comisiei UE că țara respectivă are un nivel
adecvat privind confidențialitatea datelor sau că există alte garanţii privind
confidenţialitatea datelor (de ex reguli corporatiste obligatorii privind
confidenţialitatea
datelor
sau
clauze
contractuale
standard
UE).
La cerere, vă punem la dispoziţie o listă cu destinatarii din țări terțe și o copie a
acordului specific convenit care să asigure niveluri adecvate de confidențialitate a
datelor. Detaliile de contact pentru acest scop pot fi regăsite mai sus, la secţiunea
"Detaliile de contact ale operatorului de date și responsabilului cu protecția
datelor".
Durata stocării; perioada de retenţie
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Vom șterge datele dvs. personale de îndată ce nu mai sunt necesare pentru
scopurile menționate mai sus sau nu mai avem un interes legitim în păstrarea
acestora. După finalizarea procesului de recrutare, datele dvs. personale vor fi
stocate
în
continuare
dacă există o obligaţie legală în acest sens. În plus, datele dvs. personale pot fi
stocate pentru o perioadă de 18 luni în cursul căruia pot fi formulate
reclamații/plângeri împotriva noastră. Dacă sunteți membru al unui forum de
recrutare Bosch, puteți șterge în orice moment profilul.

Securitate în timpul procesării datelor
Ne luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri
adecvate de securitate și pentru a proteja datele dvs. personale, în special
împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare neintenționate
sau ilicite sau dezvăluire sua acces neautorizat al terţilor. Ne îmbunătățim constant
măsurile de securitate ţinând cont de stadiul actual al tehnologiei.
Drepturile utilizatorilor
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea
Contact. Când ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că datele introduse pot
conduce la identificarea dvs. ca utilizator.
Dreptul de acces
Aveți dreptul de a obține informații de la noi cu privire la prelucrarea datelor dvs.
În acest scop, puteți aplica dreptul la informație în legătură cu datele cu caracter
personal pe care le procesăm de la dvs.
Dreptul la rectificare sau ștergere
Puteți solicita rectificarea datele incorecte și, în măsura în care sunt îndeplinite
cerinţele legale să completăm sau să ștergem datele dvs.
Acest lucru nu se aplică datelor care sunt necesare în scopuri de facturare sau
contabilitate sau care sunt supuse unei perioade legale de retenţie; Dacă nu este
necesar accesul la astfel de date, prelucrarea datelor va fi restricționată (vezi mai
jos).
Restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a solicita – cu condiția să fie îndeplinite cerințele legale –
restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.
Opoziţie la prelucrarea datelor
De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs.
În astfel de cazuri, vom întrerupe prelucrarea datelor dumneavoastră dacă nu vom
putea – în conformitate cu reglementările legale – demonstra motive valabile și
legitime pentru procesarea ulterioară ce anulează drepturile dumneavoastră
Opoziţie la prelucrarea datelor în cazurile de "interes legitim"
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Aveţi dreptul să vă opuneți, în orice moment, prelucrării datelor dvs., cu condiția
să puteți demonstra că există un interes legitim. În astfel de cazuri, vom întrerupe
prelucrarea datelor dumneavoastră dacă nu vom putea – în conformitate cu
reglementările legale – demonstra motive valabile și legitime pentru procesarea
ulterioară ce anulează drepturile dumneavoastră
Retragerea acordului
Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul de a vă retrage
acest acord, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea
acordului rămâne nemodificată.
Portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun,
structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere
tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției
datelor. Puteți apela la autoritatea de supraveghere competentă din zona
dumneavoastră de domiciliu sau din Germania ori la autoritatea de supraveghere
responsabilă pentru Grupul Bosch. Aceasta din urmă este:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Adresa: Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Adresă poștală:
Post Office Box 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANIA
Phone: +49(0)711/615541-0
Fax: +49 (0)711/615541-15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de
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