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Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal 

pentru candidați în procesul de recrutare 

 

Prin depunerea aplicației dumneavoastră în mod voluntar, Summit Agro Romania S.R.L.  („Summit Agro”) 
cu sediul în Calea Victoriei nr. 145, Victoria Center, etaj 8, nivel 9, sector 1, Bucureşti, adresă e-mail: 
office@sumi-agro.ro, având codul unic de înregistrare RO 9246530, înregistrată la Registrul Comerțului sub 
numărul J40/1636/1997 are acces la anumite date cu caracter personal aparținând dumneavoastră. 
Prezenta notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal (în continuare „Nota”) este 
redactată în conformitate cu regulile aplicabile privind protecția datelor în scopul de a vă furniza informații cu 
privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în acest context. 

Summit Agro, în calitate de operator de date, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru 
scopuri de recrutare, selecție și resurse umane inclusiv pentru asigurarea respectării cerințelor legale și a 
regulilor şi politicilor interne în context de recrutare și resurse umane. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal în aceste scopuri se realizează (i) în primă fază în temeiul interesului legitim al Summit 
Agro de organizare a procesului de recrutare, iar (ii) în a doua fază în temeiul demersurilor necesare în 
vederea încheierii unui contract de muncă sau de colaborare, precum și în vederea executării oricărei alte 
relații dintre dumneavoastră și Summit Agro.  

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, Summit Agro prelucrează datele cu 
caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul aplicației dumneavoastră, de exemplu, nume 
şi prenume, numărul de telefon, adresă de e-mail, informații privind actualul loc de muncă, funcție, profesie, 
formare profesională, studii, calificări, imagine, referințe, date privind aptitudinea pentru muncă, date din CV 
și orice alte categorii de date pe care le includeți în aplicația dumneavoastră, precum şi datele pe care le 
generează pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate evaluare aplicaţie/candidat. 

Pentru această etapă a recrutării nu este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcție 
de identificare de aplicabilitate generală precum: codul numeric personal, numărul și seria actului de 
identitate, numărul pașaportului etc. și, prin urmare, vă rugăm să nu ne transmiteți mesaje conținând astfel 
de date și să nu anexați copii ale actelor de identitate în aplicațiile transmise, fără ca acest lucru să fi fost 
solicitat în prealabil de Summit Agro. 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru gestionarea procesului de 
recrutare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin în sarcina Summit Agro în calitate de potențial 
angajator/colaborator. Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea includerii dumneavoastră 
în procesul de recrutare în vederea ocupării unei poziţii în cadrul Summit Agro și a îndeplinirii obligațiilor 
menționate. 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri de prelucrare, Summit Agro poate dezvălui datele 
dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multor din următoarele categorii de destinatari: 
dumneavoastră, în măsura în care vă exercitați dreptul de acces de care beneficiați conform legislației 
aplicabile, persoane fizice sau juridice care asistă Summit Agro în activitățile de recrutare și resurse umane, 
alți parteneri contractuali față de care dezvăluirea este necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare, 
afiliați și alte companii din grupul Sumitomo Corporation, împuterniciți ai Summit Agro în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și autorităţi publice centrale/locale, cu respectarea reglementărilor 
legale în vigoare.  

Mai mult, pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus, o parte sau toate 
datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în ţări din Spațiul Economic European (SEE), 
precum și din afara SEE. În prezent, datele aferente proceselor de recrutare/ selecție pot fi transferate în 
Japonia. Summit Agro va actualiza în permanență lista țărilor către care se transferă datele și puteți obține o 
listă actualizată la datele de contact de mai jos. Summit Agro ia toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că datele dumneavoastră sunt protejate adecvat indiferent de locul în care acestea sunt transferate. 

Datele cu caracter personal ale candidaților care nu vor fi selectați pentru o anumită poziție vor fi păstrate 
pentru o durată ce nu va depăși 3 ani de la data furnizării datelor, sau pe o durată mai mare, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor Summit Agro în justiție. Datele cu 
caracter personal ale candidaților care vor fi selectați, vor fi păstrate pe durata contractului de muncă ce se 
va încheia cu aceștia și potrivit politicilor interne, iar ulterior potrivit prevederilor legale incidente, inclusiv, 
cele din materia arhivării. 
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În baza interesului său legitim, în cazul candidaților care nu au fost selectați pentru poziția pentru care au 
aplicat, datele cu caracter personal, inclusiv CV-ul, vor putea fi prelucrate de către Summit Agro pentru 
proiectele de recrutare ulterioare, cu excepția cazului în care nu vă doriţi acest lucru şi vă exercitaţi drepturile 
menționate mai jos în mod corespunzător. 

În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita accesul la 
datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea 
prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu fi supus 
deciziilor individuale cu caracter automat, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de 
a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(inclusiv la adresa plangere@dataprotection.ro), precum și dreptul de a vă adresa instanței. 

Pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inclusiv cu privire la 
modul în care vă puteți exercita drepturile menționate mai sus, puteți să contactați Summit Agro, la 
următoarea adresă: office@sumi-agro.ro. 

 
 


