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Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Stimate candidat,  

 

Având în vedere prevederile 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 și abrogarea Directivei 95/46/CE 

(denumit în continuare ”Regulamentul general privind protecția datelor” – RGPD), și ale 

legislației naționale cu privire la protecția și securitatea datelor cu caracter personal, 

ZENTIVA S.A., cu sediul in București, bd. Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/363/1991, cod unic de 

înregistrare 336206; sau 

LABORMED-PHARMA S.A., cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul 3, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 

J40/21114/2007, cod unic de înregistrare 22718452; sau 

LABORMED PHARMA TRADING S.R.L., cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, 

etajul 2, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 

sub nr. J40/2501/2000, cod unic de înregistrare 12826074, 

în funcție de entitatea care postează poziția vacantă de care puteți fi interesat/ă, sau în funcție de 

profilul de angajator de care puteți fi interesat/ă, entități juridice care fac parte din grupul de companii 

Zentiva, împreună cu restul entităților juridice listate în Secțiunea (P) Lista Operatorilor Asociați și 

guvernanța corporativă a Zentiva – lista sucursalelor Zentiva, din Politica privind Protecția și 

Securitatea Datelor cu Caracter Personal, variantă revizuită la 19.01.2023, disponibilă pe 

https://www.zentiva.ro/gdpr (denumite în mod individual “Societatea” și/sau “noi”), în calitate de 

operatori (asociați), în baza art. 13 și 14 din RGPD vă aduc la cunoștință, prin prezenta: 

✓ modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal; 

✓ (categoriile de) date(le) cu caracter personal pe care le putem prelucra; 

✓ scopurile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și temeiul 

juridic al prelucrării; 

✓ condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal; 

✓ maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal; 

✓ durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal; 

✓ drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal; 

https://www.zentiva.ro/gdpr
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✓ revizuirile Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

(A) Modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal 

Societatea colectează datele cu caracter personal care vă privesc direct de la dumneavoastră, fie ca 

urmare a postării de către Societate a unui anunț de recrutare și selecție, fie ca urmare a interesului 

pe care îl prezentați față de profilul de angajator al Societății, când aplicați în mod voluntar pentru o 

poziție (vacantă) în cadrul Societății, prin intermediul unei platforme online specializate, sau prin 

intermediul sistemului de comunicare electronică (e-mail) sau în persoană, în timpul unui interviu. 

De asemenea, pot exista situații în care putem colecta date cu caracter personal care vă privesc de la 

terțe părți, furnizori de servicii de recrutare și selecție, la cererea noastră sau membri ai personalului 

nostru care vă recomandă. 

(B) (Categoriile) de date(le) cu caracter personal pe care le putem prelucra 

În cadrul unui proces de recrutare și selecție, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date 

cu caracter personal care vă privesc: 

✓ date de bază, cum ar fi: numele și prenumele; naționalitatea / cetățenia; data și locul nașterii; 

starea civilă; titlul academic; educația (inclusiv data absolvirii); funcția; experiența (inclusiv 

indicarea angajatorilor anteriori și a funcțiilor deținute); permisul de ședere / de muncă (dacă 

este aplicabil); declarația de dizabilități (dacă este aplicabil); capacitatea de muncă, eventual 

capacitate redusă de muncă (dacă este aplicabil); informații de asigurări străine (dacă este 

aplicabil); carnet de conducere (dacă este aplicabil); 

✓ detalii de contact, cum ar fi: număr de telefon (personal); adresă (personală) de corespondență 

electronică (e-mail), conținutul corespondenței; 

✓ documente suport: scrisoare de intenție; CV; acreditări; orice alt document de același tip și / 

sau natură; 

✓ date incluse în certificatul de medicina muncii: în cazul în care Societatea declară candidatura 

dumneavoastră câștigătoare, și, pe care de consecință, vă emite o ofertă de angajare, aceasta este 

condiționată de efectuarea și promovarea de către dumneavoastră a controlului obligatoriu de 

medicina muncii (medical și psihologic); pe cale de consecință, Societatea va prelucra toate și 

oricare din informațiile furnizate în certificatul de medicina muncii (cum ar fi: nume și prenume, 

data nașterii, casa de asigurări de sănătate, in / abilitate de muncă etc.). 

✓ alte date cu caracter personal: imaginea (colectată prin intermediul sistemului nostru de 

supraveghere video cu circuit închis – CCTV). 
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Cu excepția categoriilor de date cu caracter personal enumerate mai sus, Societatea poate prelucra și 

alte (categorii de) date cu caracter personal, în funcție de informațiile pe care ni le puneți la dispoziție 

în timpul (unui) interviu(rilor) de recrutare și selecție. 

Pentru derularea unui proces de recrutare și selecție pentru o poziție vacantă, vă aducem la cunoștință 

faptul că nu ne sunt necesare alte (categorii de) date cu caracter personal, cum ar fi: date care privesc 

identitatea dumneavoastră (de exemplu: copia cărții de identitate); date care privesc starea 

dumneavoastră de sănătate (cu excepția eventualelor dizabilități / capacități reduse de muncă sau cele 

incluse în certificatul de medicina muncii); date care privesc eventuale condamnări penale și 

infracțiuni (de exemplu: cazierul judiciar); imagine (de exemplu: fotografie), motiv pentru care vă 

solicităm să nu ne transmiteți astfel de date. În cazul în care ne furnizați totuși aceste (categorii de) 

date cu caracter personal nesolicitate și inutile unui proces de recutare și selecție, în măsura posibilă, 

vi le vom returna sau le vom șterge de îndată, la discreția noastră, fără o informare prealabilă, dar cu 

efect imediat. 

(C) Scopurile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum 

și temeiul juridic al prelucrării  

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru scopurile de prelucrare 

indicate mai jos, ne vom baza prelucrarea pe unul sau mai multe temeiuri juridice, după caz, astfel: 

✓ Consimțământul dumneavoastră: putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal 

în conformitate cu prevederile art. 6, alin.(1), lit.a) din RGPD, atunci când prelucrarea este 

necesară în scopul administrării personalului Companiei (recrutare și selecție) și atunci când am 

obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră implicit, exprimat prin aplicarea voluntară 

pentru poziția vacantă anunțată de noi și / sau prin transmiterea voluntară directă sau indirectă a 

datelor cu caracter personal care vă privesc, descrise la Secțiunea (B) de mai sus; 

✓ Interes legitim: putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile art. 6, alin.(1), lit.f) din RGPD, atunci când prelucrarea este necesară în scopul unui 

interes legitim al Societății care nu prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților 

dumneavoastră, cum ar fi: 

o recrutarea și administrarea resurselor umane, sănătatea și securitatea în muncă și 

situațiile de urgență; 

o gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, precum și efectuarea de cercetări și/sau 

analize ulterioare, astfel încât să ne putem stabili programele interne de recrutare; 
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o managementul și gestionarea securității fizice, pazei și protecției persoanelor și 

bunurilor.  

(D) Condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal 

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți afiliate Societății, pentru 

scopuri comerciale legitime. Informații privind părțile afiliate Societății se regăsesc la Secțiunea (P) 

Lista Operatorilor Asociați și guvernanța corporativă a Zentiva – lista sucursalelor Zentiva, din 

Politica privind Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal, variantă revizuită la 

19.01.2023, disponibilă pe https://www.zentiva.ro/gdpr. 

În plus, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către: 

✓ dumneavoastră și reprezentanții dumneavoastră; 

✓ furnizori de servicii operaționale (de exemplu: servicii de arhivare și stocare a arhivei fizice a 

Societății; servicii de securitate fizică; servicii de curierat; servicii de telecomunicații etc.); 

✓ instituțiilor / autorităților publice (centrale și / sau locale) competente (de exemplu: cele 

competente în materia muncii / fiscală / financiară / calificării și / sau autorizării personalului, 

organelor de executare, instanțelor de judecată, organelor de cercetare penală etc.); 

✓ consultanților noștri; 

✓ partenerilor de afaceri, investitorilor, cesionarilor (actuali sau potențiali) pentru a facilita 

tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, cesiune de creanță sau 

vânzare de bunuri). 

În cazul în care angajăm persoane împuternicite să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter 

personal, acestea vor fi legate de clauze contractuale obligatorii, conform cărora vor prelucra datele 

dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile noastre prealabile scrise și vor 

lua măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu 

caracter personal care vă privesc, împreună cu orice alte cerințe ale legii aplicabile. 

Dacă vom transfera datele cu caracter personal care vă privesc în afara Uniunii Europene și / sau a 

Spațiului Economic European, o vom face numai cu respectarea prevederilor aplicabile în vigoare, 

prin aplicarea de măsuri de securitate adecvate și notificându-vă când și dacă este cazul. 

(E) Maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal 

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate rezonabile pentru a vă proteja datele 

cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, împotriva distrugerii, pierderii, 

alterării, dezvăluirii, accesării accidentale sau ilegale sau a altor forme de procesare ilegale sau 

neautorizate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

https://www.zentiva.ro/gdpr
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Cu toate acestea, dat fiind faptul că internetul este un sistem deschis, transferul de informații prin 

intermediul internetului nu este cu totul sigur. Cu toate că vom implementa toate măsurile rezonabile 

pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu putem asigura securitatea acestor 

date pe care ni le transferați prin intermediul internetului – orice astfel de transfer este pe propriul 

dumneavoastră risc și trebuie să vă asigurați că toate datele cu caracter personal pe care ni le 

transmiteți sunt transmise într-o manieră sigură. 

(F) Durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal  

În condițiile în care aplicați pentru o poziție vacantă, ca urmare a unui anunț de recrutare și selecție 

postat de către Societate, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata anului 

calendaristic în care se evaluează candidatura dumneavoastră, sau conform termenelor de prescripție 

aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data comunicării deciziei privind respingerea candidaturii 

dumneavoastră), sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă. 

În condițiile în care ne transmiteți în mod voluntar datele dumneavoastră cu caracter personal, fără 

ca Societatea să fi anunțat în prealabil derularea unui proces de recrutare și selecție pentru o anumită 

poziție vacantă, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal conform termenelor de 

păstrare indicate mai sus, numai în măsura în care acestea corespund cerințelor aferente pozițiilor 

vacante la data respectivă, în caz contrar, acestea urmând a fi șterse definitiv. 

(G) Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea 

de către Societate a datelor cu caracter personal care vă privesc: dreptul de acces; dreptul la 

rectificare; dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de a 

vă opune; dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca retragerea să afecteze 

legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, atunci când 

prelucrarea efectuată de noi are ca temei juridic consimțământul dumneavoastră; dreptul la 

portabilitatea datelor; dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.); dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea. Pentru mai multe detalii cu privire la drepturile 

pe care le aveți în legătură cu datele cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să consultați 

Secțiunea (K) – Drepturile pe care le aveți în legătură cu Datele dumneavoastră cu caracter personal 

din Politica privind Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal, variantă revizuită la 

19.01.2023, disponibilă pe https://www.zentiva.ro/gdpr. 

https://www.zentiva.ro/gdpr
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Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv 

profilare.   

Cu excepția cazului în care înțelegeți să vă exercitați dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P., 

așa cum este indicat mai sus, vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unei solicitări scrise: 

prin e-mail: la adresa DPO(at)zentiva.com; și / sau 

prin poștă, la adresa din: București, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, 

România; sau 

prin completarea și transmiterea formularului disponibil aici: https://www.zentiva.ro/gdpr/rights. 

Revizuirile Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

Revizuim în mod regulat Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și vom 

plasa orice actualizare pe pagina noastră de internet (https://www.zentiva.ro/gdpr), fără o notificare 

prealabilă, dar cu notificarea revizuirilor aferente, prin menționarea datei la care a fost revizuită 

varianta astfel publicată. Vă încurajăm să revizuiți periodic Nota de informare privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina noastră de internet (https://www.zentiva.ro/gdpr), 

pentru a fi informat/ă despre modul în care prelucrăm date cu caracter personal.  

Variantă revizuită la 19.01.2023 
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