
Tratăm cu seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și ne 
străduim să vă oferim informații cuprinzătoare despre prelucrarea acestor date. 
Următoarele notificări privind confidențialitatea datelor vă oferă detalii despre modul și 
scopul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când vizitați site-ul 
nostru web sau când ne contactați, când vizitați schwarz.jobs.schwarz si portalul de 
candidaturi, cand vă creați cont în portalul de recrutare - profilul candidatului și când 
ne desfășurăm procesul de recrutare 

În general, colectăm datele cu caracter personal chiar de la dumneavoastră. Prelucrăm 
datele în conformitate cu cerințele Regulamentului general al UE privind protecția 
datelor (GDPR). 

Cuprins: 

A. Prelucrarea datelor atunci când vizitați site-ul web global-services.schwarz 
sau când ne contactați 

B. Prelucrarea datelor atunci când vizitați portalul schwarz.jobs.schwarz și 
portalul de candidaturi sau când ne contactați. 

C. Prelucrarea datelor pentru crearea unui cont în portalul de recrutare 

D. Prelucrarea datelor pentru desfășurarea procesului de recrutare 

E. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată. 

F. Informații de contact ale responsabilului cu protecția datelor 

A. Prelucrarea datelor atunci când vizitați site-ul web global-services.schwarz 
sau când ne contactați 

Informațiile conținute în acest capitol sunt valabile pentru site-ul web global-
services.schwarz, precum și pentru toate subdomeniile sau subpaginile 
corespunzătoare. 

1    Operator, în sensul Art. 4 punctul 7 din GDPR 

Operatorul pentru prelucrarea datelor prezentate în continuare, în sensul Art. 4 punctul 
7 din GDPR, este: 

Schwarz Global Services Hub SCS 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu 6 E020335 Bucureşti, România 
Email: protectiadatelor@mail.schwarz  

mailto:protectiadatelor@mail.schwarz


2.    Datele pe care le prelucrăm la vizitarea site-ului nostru web 

2.1.    Scopul și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Când vizitați site-ul nostru web și subdomeniile sau subpaginile asociate, sunt generate 
fișiere jurnal cu următorul conținut: 

•    site-ul web/aplicația din care accesați pagina noastră (adresa URL de referință); 
•    adresa IP; 
•    data și ora de acces; 
•    solicitarea clientului; 
•    codul de răspuns http; 
•    volumul de date transferate; 
•    denumirea și adresa URL ale fișierului accesat; 
•    informații despre browserul și sistemul de operare utilizate de dumneavoastră; 
•    numele furnizorului dumneavoastră de access. 
 
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din 
GDPR. Scopurile de prelucrare a datelor enumerate mai sus constituie interesul nostru 
legitim. 
 
2.2.    Destinatari/categorii de destinatari 

Excludem ferm transferul de date către terți în afara Schwarz Global Services Hub. Ca 
excepție, datele sunt prelucrate în numele nostru de către persoane împuternicite de 
operator. Acestea sunt atent selectate și obligate contractual, în conformitate cu Art. 
28 din GDPR. 
 
2.3.    Obligația de a furniza datele dumneavoastră 

Nu sunteți obligat nici contractual, nici legal să ne furnizați date cu caracter personal. 
Totuși, din motive tehnice, datele menționate vor fi prelucrate imediat ce veți accesa 
site-ul nostru. Dacă nu mai doriți să ne furnizați datele, acest lucru este posibil numai 
dacă nu mai folosiți site-ul nostru web. 

2.4.    Perioada de păstrare 

Datele sunt păstrate pentru o perioadă de șapte luni, apoi sunt șterse automat.# 

 



3.    Utilizarea modulelor cookie 

Noi, Schwarz Global Services Hub, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor în 
legătură cu utilizarea așa-numitelor module cookie și a altor tehnologii similare pentru 
prelucrarea datelor de utilizare pe site-ul nostru web, precum și pe unele subdomenii 
sau subpagini asociate. 
Modulele cookie sunt mici fișiere text care sunt stocate pe terminalul dumneavoastră 
(laptop, tabletă, smartphone etc.) atunci când vizitați site-ul nostru web. Modulele 
cookie nu cauzează nicio deteriorare a terminalului și nu conțin viruși, troieni sau alte 
programe malware. În modulul cookie sunt stocate informații care rezultă în legătură 
cu terminalul specific utilizat. Totuși, acest lucru nu înseamnă că suntem informați 
imediat cu privire la identitatea dumneavoastră. 

Vă puteți seta browserul astfel încât să vă informeze despre plasarea modulelor cookie. 
Astfel, utilizarea modulelor cookie devine transparentă pentru dumneavoastră. De 
asemenea, puteți seta browserul astfel încât, în general, să nu accepte module cookie 
sau să respingă doar modulele cookie de la anumiți furnizori. Totuși, dorim să subliniem 
că acest lucru, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea acestui site web. 

3.1.    Scopul și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Utilizarea modulelor cookie și a celorlalte tehnologii pentru prelucrarea datelor de 
utilizare are următoarele scopuri, în funcție de categoria modulului cookie sau a 
celeilalte tehnologii: 

•    Necesare din punct de vedere tehnic: Modulele cookie necesare ajută la utilizarea 
unui site web, permițând funcții de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la 
zone securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste 
module cookie. 

•    Confort: Cu ajutorul acestor tehnici, putem lua în considerare preferințele 
dumneavoastră reale sau presupuse pentru utilizarea confortabilă a site-urilor noastre 
web. De exemplu, putem folosi setările dumneavoastră pentru a afișa site-urile noastre 
web într-o limbă care vi se potrivește. În plus, în acest fel evităm afișarea unor produse 
care s-ar putea să nu fie disponibile în regiunea dumneavoastră. 

•    Statistică: Aceste tehnici ne permit să realizăm statistici anonime privind utilizarea 
serviciului nostru în scopul adaptării acestuia la necesitățile dumneavoastră. Acest 
lucru ne permite, de exemplu, să stabilim modul în care ne putem adapta site-urile web 
mai bine la obiceiurile utilizatorilor. 



•    Marketing: În acest mod vă putem prezenta un conținut publicitar adecvat pe baza 
analizei comportamentului dumneavoastră de utilizare. Comportamentul 
dumneavoastră de utilizare poate fi urmărit și prin intermediul diferitelor site-uri web, 
browsere sau terminale, utilizând un ID de utilizator (identificator unic). 

În contextul utilizării modulelor cookie și a tehnicilor similare pentru prelucrarea datelor 
de utilizare, sunt prelucrate în special următoarele tipuri de date cu caracter personal, 
în funcție de scopul determinat: 

Necesare din punct de vedere tehnic: 

•    Consimțământul pentru preferințele privind modulele cookie 

Confort: 

•    Setări care servesc la afișarea optimizată a hărților. 

Statistică: 

•    Profiluri de utilizare pseudonimizate cu informații despre utilizarea site-ului nostru 
web. Acestea includ în special: 
- tip/versiune browser, 
- sistem de operare utilizat, 
- URL de referință (pagina accesată anterior), 
- numele de gazdă al computerului de pe care se face accesul (adresa IP), 
- ora solicitării serverului, 
- ID de utilizator individual și 
- evenimente declanșate pe site-ul web (comportament de navigare).  
•    Adresele IP sunt anonimizate în mod regulat, astfel încât să fie imposibilă orice 
referire la persoana dumneavoastră. 
•    Pe baza ID-ului de utilizator în sine nu putem afla nimic despre persoana 
dumneavoastră. Putem distribui către terți ID-ul de utilizator și profilurile de utilizare 
asociate prin intermediul furnizorilor de rețele de publicitate. 
 
Marketing: 
•    Profiluri de utilizare pseudonimizate cu informații despre utilizarea site-ului nostru 
web. Acestea includ în special: 
- adresa IP, 
- ID-ul de utilizator individual; 
- interesele potențiale față de produse, 
- evenimente declanșate pe site-ul web (comportament de navigare). 



 
•    Adresele IP sunt anonimizate în mod regulat, astfel încât să fie imposibilă orice 
referire la persoana dumneavoastră. 
 
•    Pe baza ID-ului de utilizator în sine nu putem afla nimic despre persoana 
dumneavoastră. Putem distribui către terți ID-ul de utilizator și profilurile de utilizare 
asociate prin intermediul furnizorilor de rețele de publicitate. 
 
Temeiul juridic pentru utilizarea modulelor cookie de confort, de statistică și de 
marketing și a tehnologiilor similare este consimțământul dumneavoastră în 
conformitate cu Art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR. Temeiul juridic pentru utilizarea 
modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic și a tehnologiilor similare este 
Art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Interesul nostru legitim constă în funcționarea stabilă și 
sigură din punct de vedere tehnic a site-ului web. 

Vă puteți revoca/corecta consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, 
fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la 
momentul revocării. 

Pentru a vă schimba consimțământul pentru modulele cookie și tehnologiile 
similare utilizate, vă rugăm să dați clic aici și să faceți selecția dorită. 

Puteți găsi o prezentare generală a informațiilor privind modulele cookie și alte tehnici 
utilizate, împreună cu scopurile de prelucrare respective, perioadele de păstrare și 
orice furnizori terți implicați în Politica noastră privind modulele cookie. 

3.2.    Destinatari/categorii de destinatari 

În contextul prelucrării datelor prin intermediul modulelor cookie și al unor tehnici 
similare de prelucrare a datelor de utilizare, este posibil să folosim furnizori de servicii 
specializați, în special din sectorul marketingului online. Aceștia vă prelucrează datele 
în numele nostru. 

În cazul în care v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea în scopuri de 
marketing, este posibil să le comunicăm terților ID-ul dumneavoastră de utilizator și 
profilurile de utilizare asociate, eventual prin intermediul furnizorilor de rețele de 
publicitate. 

Alți destinatari în legătură cu prelucrarea datelor folosind modulele cookie pot fi găsiți 
în politica noastră privind modulele cookie, în secțiunea „Anbieter” (Furnizori). 

https://global-services.schwarz/privacy/cookie-terms
https://global-services.schwarz/privacy/cookie-terms


3.3.    Transferul datelor către țări terțe 

Dacă transmitem date către destinatari dintr-o țară terță (aflată în afara Spațiului 
Economic European), puteți afla acest lucru în informațiile privind 
destinatarii/categoriile de destinatari din descrierea prelucrării datelor respective. 
Comisia Europeană certifică faptul că unele țări terțe au un standard de protecție a 
datelor care este comparabil cu nivelul din Spațiul Economic European, prin așa-
numitele decizii privind caracterul adecvat. O listă a acestor țări poate fi accesată 
la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/adequacy/index_en.html. Dacă nu există un standard comparabil de protecție 
a datelor într-o țară, ne asigurăm că protecția datelor este garantată în mod adecvat 
prin alte măsuri. Acest lucru este posibil, de exemplu, prin reglementări obligatorii ale 
companiei, clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene pentru protecția 
datelor cu caracter personal, certificate sau coduri de conduită aprobate. Vă rugăm să 
contactați responsabilul nostru cu protecția datelor (Secțiunea 6) dacă doriți mai multe 
informații cu privire la acest subiect. 

3.4.    Obligația de a furniza datele dumneavoastră 

Nu sunteți obligat nici contractual, nici legal să ne furnizați date cu caracter personal. 
Dacă nu doriți setarea vreunui modul cookie, puteți preveni acest lucru folosind setările 
menționate, puteți face o selecție corespunzătoare a categoriilor de module cookie sau 
puteți revoca sau corecta orice consimțământ pe care l-ați acordat. 

3.5.    Perioada de păstrare 

Perioada de păstrare a modulelor cookie poate fi consultată în Politica noastră privind 
modulele cookie. În măsura în care datele „permanente” sunt date din coloana 
„Expirare”, modulul cookie va fi stocat permanent până la revocarea corespunzătoare 
a consimțământului. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html
https://global-services.schwarz/privacy/cookie-terms
https://global-services.schwarz/privacy/cookie-terms


4.    Comunicarea prin e-mail 

4.1.    Scopul prelucrării datelor și temeiul juridic 

Desigur, vom trata informațiile personale pe care ni le oferiți prin e-mail ca fiind 
confidențiale. Folosim datele dumneavoastră exclusiv în scopul prelucrării cererii 
dumneavoastră. 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Interesul 
legitim rezultă din interesul de a răspunde întrebărilor dumneavoastră și, astfel, de a 
menține și promova satisfacția vizitatorilor site-ului nostru web. 

4.2.    Destinatari/categorii de destinatari 

Excludem ferm transferul de date către terți în afara Schwarz Global Services Hub. Ca 
excepție, datele sunt prelucrate în numele nostru de către persoane împuternicite de 
operator. Acestea sunt atent selectate și obligate contractual, în conformitate cu Art. 
28 din GDPR. 

 
4.3.    Obligația de a furniza datele dumneavoastră 

Nu sunteți obligat nici contractual, nici legal să ne furnizați date cu caracter personal. 
Cu toate acestea, dacă nu ne furnizați datele necesare procesării cererii 
dumneavoastră, nu putem procesa și nu putem răspunde la cererea respectivă. 

4.4.    Perioada de păstrare/criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare 

Toate informațiile cu caracter personal pe care ni le trimiteți ca răspuns la întrebări vor 
fi șterse sau anonimizate de noi în condiții de siguranță în termen de 90 de zile după 
oferirea răspunsului final. Păstrarea pe o perioadă de 90 de zile se explică prin faptul 
că, periodic, se poate întâmpla să ne contactați din nou cu privire la aceeași chestiune 
după ce a fost oferit un răspuns și, în acest caz, trebuie să ne putem referi la 
corespondența anterioară. Experiența ne-a demonstrat că, în general, după 90 de zile 
nu mai există întrebări suplimentare cu privire la răspunsurile noastre. Dacă vă 
revendicați drepturile ca persoană vizată, datele dumneavoastră cu caracter personal 
vor fi păstrate timp de 3 ani după răspunsul final pentru a dovedi că v-am oferit 
informații cuprinzătoare și că sunt îndeplinite cerințele legale. 



B. Prelucrarea datelor atunci când vizitați portalul schwarz.jobs.schwarz și 
portalul de aplicații sau când ne contactați. 

Informațiile cuprinse în acest capitol sunt valabile pentru paginile noastre de internet 
https://schwarz.jobs.schwarz, precum și pentru toate subdomeniile sau sub-paginile 
corespunzătoare. Aceasta cuprinde, de asemenea, portalul nostru de candidaturi la  
https://career5.successfactors.eu/careers?&company=SCHWARZ&navBarLevel=MY_P
ROFILE 
 
1. Operatorul 
 
Operatorul, în sensul articolului 4, alin. (7) GDPR este: 
 
Schwarz Dienstleistung KG 
Stiftsbergstraße 1  
74172 Neckarsulm, Germania 
 
E-mail: recruiting@mail.schwarz  
2. Accesarea paginii de internet și a portalului de candidaturi  
 
Atunci când accesați paginile noastre internet, se face schimb de diverse informații între 
dispozitivul dvs. final și serverul nostru. Acest fapt poate implica, de asemenea, date cu 
caracter personal. Informațiile colectate în acest mod se utilizează pentru a optimiza 
pagina noastră de internet sau pentru a afișa reclame în browser-ul dispozitivului dvs. 
final. 
 
2.1. Scopurile prelucrării datelor / temeiurile juridice: 

Atunci când accesați paginile noastre de internet, browser-ul utilizat pe dispozitivul dvs. 
final va trimite - în mod automat și fără nicio acțiune din partea dvs. 

• adresa IP a dispozitivului de accesare a internetului; 
• data și ora accesării; 
• numele și adresa URL a fișierului solicitat; 
• pagina de internet/aplicația de pe care a avut loc accesul (URL de transmitere); 
• browser-ul și, dacă este cazul, sistemul de operare al calculatorului dvs. cu acces 

la internet, precum și numele furnizorului de acces  

 

 

https://career5.successfactors.eu/careers?&company=SCHWARZ&navBarLevel=MY_PROFILE
https://career5.successfactors.eu/careers?&company=SCHWARZ&navBarLevel=MY_PROFILE


către serverul paginii noastre de internet și aceste informații se vor stoca temporar în 
ceea ce se numește un fișier-jurnal în următoarele scopuri: 

• pentru a asigura o conexiune fără erori; 
• pentru a asigura o utilizare confortabilă a paginii de internet /aplicației noastre; 
• pentru a analiza securitatea și stabilitatea sistemului.  

Cu condiția să fi consimțit la ceea ce se numește geolocalizare în browser-ul dvs. sau în 
sistemul de operare sau dacă alte setări efectuate pe dispozitivul dvs. final permit 
geolocalizarea, vom utiliza această funcție pentru a vă oferi servicii individuale în funcție 
de locația dvs. actuală (de exemplu, locația celui mai apropiat eveniment). Vom prelucra 
datele referitoare la locația dvs. exclusiv în acest scop. 
 
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este articolul 6, alin. (1) lit. (f) GDPR. Scopurile 
de prelucrare a datelor enumerate mai sus constituie interesul nostru legitim. 
 
 
2.2. Timpul de stocare / criterii pentru determinarea timpului de stocare: 
 
Datele se vor stoca pentru o perioadă de șapte luni, după care vor fi șterse automat. Dacă 
nu mai utilizați pagina noastră de internet, datele de geolocalizare se vor șterge. 
 
3. Utilizarea cookie-urilor și a altor tehnici similare pentru a procesa datele de 

utilizare   
 
Noi, Schwarz Dienstleistung KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germania, 
prelucrăm date în calitate de operator de date în legătură cu utilizarea așa-numitelor 
cookie-uri și a altor tehnologii similare utilizate pentru a prelucra datele de utilizare pe 
paginile noastre de internet https://schwarz.jobs.schwarz, precum și pe toate 
subdomeniile sau sub-paginile corespunzătoare. Aceasta include, de asemenea, portalul 
nostru de candidaturi. 
 
Cu condiția să fi consimțit pentru utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii similare 
(a se vedea mai jos) pe una dintre paginile noastre de internet menționate mai sus sau 
pe unul dintre subdomeniile sau sub-paginile corespunzătoare, acest consimțământ se 
extinde și la utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii similare utilizate pentru 
prelucrarea datelor de utilizare pe cealaltă pagină de internet, precum și pe toate 
subdomeniile sau sub-paginile corespunzătoare.  
 
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final 
(laptop, tabletă, smartphone etc.) atunci când vizitați paginile noastre. Cookie-urile nu 
provoacă nicio deteriorare a dispozitivului dvs. final și nici nu conțin viruși, troieni sau alte 

https://career5.successfactors.eu/careers?&company=SCHWARZ&navBarLevel=MY_PROFILE
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programe malware. Cookie-ul stochează anumite informații care rezultă în legătură cu 
dispozitivul final specific implementat. Acest fapt nu înseamnă, totuși, că vom obține 
cunoașterea directă a identității dvs. 
 
3.1. Scopul prelucrării datelor / temeiuri juridice: 
 
Cookie-urile și celelalte tehnologii utilizate pentru prelucrarea datelor de utilizare sunt 
implementate în următoarele scopuri, în funcție de categoriile de cookie-uri / alte 
tehnologii: 
 

• Necesare din punct de vedere tehnic: Acestea sunt cookie-uri și tehnologii 
similare fără de care nu puteți utiliza serviciile noastre (de exemplu, pentru afișarea 
corectă a paginilor noastre de internet / a funcțiilor solicitate de dvs.). 

• Preferințe: Prin intermediul acestor metode, putem lua în considerare preferințele 
dvs. efective sau percepute pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. De 
exemplu, putem utiliza setările dvs. pentru a afișa paginile noastre de internet într-
o limbă relevantă pentru dvs. De asemenea, acestea înseamnă că putem evita 
afișarea unor produse care ar putea să nu fie disponibile în regiunea dvs. 

• Statistici: Aceste tehnologii ne permit să adaptăm designul serviciilor noastre prin 
producerea de statistici anonime despre modul în care acestea sunt utilizate. De 
exemplu, le putem folosi pentru a determina cum să ne adaptăm mai bine paginile 
noastre de internet la obiceiurile utilizatorilor. 

• Marketing: Acestea ne permit să afișăm conținut publicitar relevant pe baza unei 
analize a conduitei dvs. de utilizare. Conduita dvs. de utilizare poate fi, de 
asemenea, urmărită pe diferite pagini de internet, browsere sau dispozitive prin 
intermediul unui ID de utilizator (identificator unic). 

Vă rugăm să faceți clic aici pentru o prezentare generală a modulelor cookie și a altor 
tehnologii pe care le folosim, inclusiv funcția acestora, expirarea și orice furnizori terți 
implicați. 
În funcție de scop, utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare pentru 
prelucrarea datelor de utilizare implică prelucrarea următoarelor tipuri de date cu caracter 
personal în special: 
 

Necesare din punct de vedere tehnic: 

•  Consimțământul pentru preferințele privind cookie-urile  

Preferințe:  

• Setări pentru afișarea optimizată a hărților  



Statistici: 

• Profiluri de utilizare pseudonimizate care conțin informații privind utilizarea paginii 
noastre de internet. Acestea conțin în special: 

o tipul de browser / versiunea de browser; 
o sistemul de operare utilizat; 
o URL-ul de referință (adică pagina vizitată anterior); 
o numele de gazdă al computerului care accesează (adresa IP); 
o ora solicitării serverului; 
o ID-ul utilizatorului individual; și 
o evenimentele declanșate pe pagina de internet (conduita de navigare pe 

internet).   
• Adresele IP sunt anonimizate în mod obișnuit, ceea ce înseamnă, în principiu, că 

nu mai este posibilă identificarea dvs. 
• Nu putem utiliza ID-ul utilizatorului în sine pentru a vă identifica. Este posibil să 

partajăm ID-ul de utilizator și profilurile de utilizare asociate cu terțe părți prin 
intermediul furnizorilor de rețele de publicitate.  

Marketing: 

• Profiluri de utilizare pseudonimizate care conțin informații privind utilizarea paginii 
noastre de internet. Acestea conțin în special: 

o adresa IP; 
o ID-ul utilizatorului individual; 
o produse de interes potențial;  
o evenimente declanșate pe pagina de internet (conduita de navigare pe 

internet). 
• Adresele IP sunt anonimizate în mod obișnuit, ceea ce înseamnă, în principiu, că 

nu mai este posibilă identificarea dvs. 
• Nu putem utiliza ID-ul utilizatorului în sine pentru a vă identifica. Este posibil să 

partajăm ID-ul de utilizator și profilurile de utilizare asociate cu terțe părți prin 
intermediul furnizorilor de rețele de publicitate. 

Temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor de preferință, statistică și marketing este 
consimțământul dvs. acordat în conformitate cu articolul 6 alin. (1) lit. (a) GDPR. Temeiul 
juridic pentru utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este articolul 6 
alin. (1), lit. (f) GDPR, întrucât avem un interes legitim în a vă oferi o pagină de internet 
complet funcțională. 

Vă puteți retrage/modifica consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. 
Trebuie doar să faceți clic aici  și să faceți selecția dvs. Pur și simplu debifați căsuța 
respectivă pentru a vă retrage consimțământul pentru scopul dat de prelucrare a 
datelor. 

https://global-services.schwarz/privacy/cookie-terms


3.2. Destinatarii / categoriile de destinatari  
 
Atunci când folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a prelucra datele de utilizare, 
putem, ocazional, să angajăm furnizori de servicii specializate, în special din domeniul 
marketingului online, pentru a prelucra datele. Aceștia prelucrează datele dvs. în numele 
nostru, în calitate de persoane împuternicite de operator. Fiecare dintre aceștia a fost 
selectat cu atenție și este angajat prin contract în conformitate cu articolul 28 GDPR. 
Toate societățile enumerate ca furnizori de servicii în politica noastră privind cookie-urile 
acționează în calitate de persoane împuternicite de operatori în numele nostru. 
 
În contextul cooperării noastre cu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, Statele Unite, datele menționate mai sus sunt, în general, prelucrate și 
în scopuri statistice și de marketing pe serverele situate în SUA. 
 
3.3. Durata de stocare / criterii de determinare a duratei de stocare: 
 
Pentru informații privind durata de stocare a modulelor cookie, consultați politica noastră 
privind modulele cookie. În cazul în care în coloana „expirare" este introdus „persistent", 
cookie-ul va fi stocat permanent până la retragerea consimțământului corespunzător. 
Perioada de stocare pentru datele stocate în memoria de sesiune este limitată la 
sesiunea respectivă și se încheie atunci când browser-ul este închis. 
 
4. Comunicarea prin e-mail 
4.1. Scopul prelucrării și temeiul juridic  
 
Tratăm cu confidențialitate toate datelor cu caracter personal pe care le primim de la dvs. 
prin e-mail. Utilizăm datele dvs. exclusiv în scopul limitat al procesării cererii dvs. de 
informații. 
 
Temeiul juridic al prelucrării este articolul 6, alin. (1) lit.  (f) GDPR. Interesul nostru legitim 
decurge din interesul de a răspunde la solicitările dvs., astfel încât să fie asigurată și 
promovată satisfacția utilizatorilor paginii noastre de internet. 
 
4.2. Destinatarii/categorii de destinatari  
   
De regulă, nu transferăm datele către terțe părți din exteriorul Schwarz Dienstleistung 
KG. În cazuri excepționale, vom însărcina o persoană împuternicită de operator să 
proceseze datele în numele nostru. Astfel de persoane împuternicite de operator sunt 
selectate cu atenție și sunt angajate prin contract în conformitate cu art. 28 GDPR. 
 



Datele pe care ni le trimiteți în contextul solicitărilor de informații despre procesul de 
candidatură sau despre subiecte conexe se vor transmite departamentului de resurse 
umane din țara specifică Schwarz IT. Țara SIT este ea însăși responsabilă de prelucrarea 
datelor asociate. 

4.3. Durata de stocare/criterii pentru determinarea duratei de stocare  
 
Ștergem sau anonimizăm în siguranță toate datele cu caracter personal pe care le primim 
de la dvs. atunci când faceți solicitări de informații, în termen de cel mult patru luni de la 
trimiterea răspunsului final către dvs. Informațiile se păstrează timp de patru luni în cazul 
în care ne contactați din nou după ce ați primit un răspuns din partea noastră în legătură 
cu aceeași problemă și trebuie să ne referim la corespondența noastră anterioară. Pe 
baza experienței, în general, nu primim nicio întrebare referitoare la răspunsurile noastre 
după 90 de zile. În cazul în care vă afirmați drepturile în calitate de persoană vizată, datele 
dvs. cu caracter personal vor fi stocate timp de trei ani după răspunsul final, pentru a 
documenta faptul că v-am furnizat informații complete și că au fost îndeplinite cerințele 
legale. 
 
5. Transferul de date către destinatari dintr-o țară terță  

 
În cazul în care transferăm date către destinatari dintr-o țară terță (situată în afara 
Spațiului Economic European), acest lucru va fi evident în informațiile privind 
destinatarii/categoriile de destinatari din descrierea prelucrării respective a datelor. Unele 
țări terțe au fost certificate de Comisia Europeană prin așa-numitele decizii de adecvare 
ca având un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel oferit în Spațiul Economic 
European. O listă a acestor țări este disponibilă la adresa  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/adequacy/index_en.html. Dacă și în măsura în care nu există un standard 
comparabil de protecție a datelor în vigoare, ne vom asigura că protecția datelor este 
garantată în mod adecvat prin alte măsuri. Printre acestea se numără, de exemplu, 
politicile obligatorii ale societății, clauzele contractuale standard pentru transferurile de 
date emise de Comisia Europeană, certificatele sau codurile de conduită recunoscute. 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția 
datelor. 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html


C) Crearea contului în portalul de recrutare - profilul candidatului 
 
1. Introducere 
 
La Schwarz Global Services Hub, dorim să vă oferim posibilitatea de a candida pentru 
orice loc de muncă Schwarz Global Services Hub în mod convenabil, prin crearea 
contului dvs. și a profilului de candidat pe platforma noastră de recrutare.  
 
Există mai multe modalități de creare a contului dvs. 

a) Contul se poate crea după ce ați completat informațiile solicitate pe platformă, folosind 
opțiunea „Cerere cu cont”. 

b) Dacă folosiți opțiunea „Cerere fără cont", vom folosi o aplicație care vă permite să 
introduceți rapid și ușor datele contului dvs. în sistemul nostru de cereri online. După ce 
vă încărcați CV-ul (fie în format de fișier PDF, fie de fișier Word) în sistemul nostru online 
de depunere a candidaturilor, aplicația va analiza automat documentul dvs. pe baza 
diferitelor criterii și va folosi aceste informații pentru a vă completa în prealabil, într-o 
anumită măsură, profilul contului dvs. Puteți corecta sau șterge aceste informații 
completate automat în prealabil, în orice moment. După ce ne trimiteți informațiile, contul 
dvs. va fi creat și veți fi invitat să îl utilizați oricând doriți. Aplicația doar citește și nu 
stochează CV-ul dvs. 

c)  Contul se poate crea după ce depuneți candidatura în sistemul de candidaturi online 
prin intermediul XING și LinkedIn 

De asemenea, puteți depune cu ușurință candidatura la noi prin intermediul platformelor 
online XING (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania) sau 
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda). 

Pentru a face aceasta, trebuie să acordați consimțământul XING sau LinkedIn pentru a 
partaja datele din contul dvs. cu noi. Trebuie doar să vă conectați la contul dvs. de XING 
sau LinkedIn și să acordați consimțământul ca operatorul platformei respective să ne 
transmită datele din contul dvs. de care avem nevoie și noi pentru sistemul nostru de 
candidaturi online, de exemplu, numele și prenumele, URL-ul contului dvs. de pe 
platformă, adresa de e-mail și pregătirea profesională. Aceasta ne permite să stocăm 
automat datele dvs. în sistemul nostru de candidaturi online și să accelerăm procesul de 
candidatură. 

XING SE este responsabilă pentru furnizarea și transmiterea datelor prin intermediul 
XING. Se aplică politica de confidențialitate a XING. LinkedIn Inc. este responsabilă 
pentru furnizarea și transmiterea datelor prin intermediul LinkedIn. Se aplică politica de 
confidențialitate a LinkedIn. Puteți corecta sau șterge datele transmise către sistemul 
nostru de depunere a candidaturilor online în orice moment înainte de a vă depune 
candidatura. 



În ceea ce privește încărcarea documentelor în sistemul de depunere a candidaturii 
online, puteți încărca documentele necesare pentru cererea dvs. de pe computer sau de 
pe un dispozitiv mobil. Alternativ, puteți încărca documentele direct din Dropbox în 
sistemul nostru de depunere a candidaturii online (în acest caz, se aplică și politica de 
confidențialitate a Dropbox).  

2. Operatorul   
 
În vederea creării contului și profilului dvs., datele dvs. personale se prelucrează de către:  
 
Schwarz Global Services Hub SCS 
 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu 6 E, 020335 București, România 
 
protectiadatelor@mail.schwarz.  
 
Schwarz Global Services Hub prelucrează datele dvs., în calitate de operator de date 
în sensul articolului 4, alin. (7) GDPR, după cum se detaliază mai jos. 
 
3. Scopul prelucrării datelor / temeiuri juridice  
 
Datele dvs. cu caracter personal se prelucrează în vederea creării contului dvs. și a 
profilului de candidat în platforma noastră de recrutare. 
 
În acest sens, prelucrăm următoarele date: 
- datele pe care le furnizați prin înregistrarea pe portalul de recrutare și pe care le puneți 
la dispoziție pe portalul de recrutare; 
- cel puțin adresa de e-mail, parola, prenumele, numele, țara/regiunea de reședință. 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu articolul 6 alin. 
1, lit. b) GDPR, respectiv în vederea executării contractului având ca obiect crearea 
contului și a profilului dvs. pe platformă. 

4. Destinatarii / categoriile de destinatari  

De regulă, nu transferăm datele către terțe părți din exteriorul Schwarz Global Services 
Hub. În cazuri excepționale, am putea avea un împuternicit care să prelucreze datele în 
numele nostru. Astfel de persoane împuternicite sunt selectate cu atenție și sunt angajate 
prin contract în conformitate cu articolul 28 GDPR. 
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5. Timpul de stocare / criterii pentru determinarea timpului de stocare  

Contul dvs. și datele stocate în sistemul nostru de candidaturi online vor continua să fie 
stocate în sistem, indiferent dacă sunteți sau nu în curs de a candida pentru un anumit 
post. Acest fapt vă permite să candidați și pentru alte posturi online. Contul dvs. va fi șters 
automat dacă a fost inactiv timp de 12 luni și dacă nu mai aveți nicio candidatură 
deschisă.  

Totuși, vă puteți șterge contul în orice moment. Toate candidaturile pe care le-ați depus 
vor fi retrase, iar contul dvs. va fi șters. Contul dvs. va fi șters imediat; cererile sunt șterse 
automat în conformitate cu termenul menționat la secțiunea C) 4 de mai jos. 

6. Sunteți obligat să ne furnizați date? 

Nu există nicio obligație juridică sau contractuală de a ne furniza date cu caracter 
personal. Totuși, fără aceste date, nu vă putem crea contul sau profilul dvs. de candidat 
ar fi incomplet.    

D) Procesul de recrutare 
 
1. Operatorul  
 
După ce trimiteți cererea dvs. de angajare prin intermediul portalului de candidaturi, prin 
e-mail sau prin orice alt mijloc descris în cadrul acestei Politici, datele dvs. cu caracter 
personal sunt prelucrate de către:  
 
Schwarz Global Services Hub 
 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu 6 E, 020335 București, România 
 
protectiadatelor@mail.schwarz.  
 
Schwarz Global Services Hub prelucrează datele dvs., în calitate de operator de date în 
sensul articolului 4, alin. (7) GDPR, după cum se detaliază mai jos. 

2. Scopul prelucrării datelor / temeiuri juridice  

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le furnizați în contextul procesului de 
candidatură exclusiv în scopul selectării și angajării candidaților. Temeiul juridic pentru 
acest proces este art. 6, alin. 1, lit. (a) și art. 9, alin. 2, lit. a) GDPR (pentru datele 
medicale, dacă este cazul), consimțământul exprimat prin depunerea candidaturii. În 
etapa de recrutare propriu-zisă, atunci când Schwarz Global Services Hub desfășoară 
activități specifice procesului de recrutare în legătură cu candidații de interes, altele decât 
analiza CV-ului, cum ar fi interviuri, teste, apeluri telefonice, Schwarz Global Services 

mailto:protectiadatelor@mail.schwarz


Hub prelucrează datele în baza interesului legitim al acesteia de a realiza și documenta 
etapele specifice procesului de recrutare și de a demonstra conformitatea cu cerințele 
legale (de exemplu, evitarea discriminării), în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR). 

În cazul în care vă angajăm cu ajutorul unui recrutor extern, putem dezvălui informații 
despre salariul dvs. recrutorului, exclusiv în scopul calculării și plății onorariului datorat 
acestuia. În același timp, putem dezvălui recrutorului informații despre încetarea 
contractului de muncă încheiat cu noi, dacă încetarea are loc mai devreme de o anumită 
perioadă, agreată cu recrutorul (ex.: 3/6 luni de la incheierea contractului de muncă); 
putem dezvălui astfel de informații pentru ca recrutorul să caute un alt candidat pentru 
postul pe care l-ați ocupat in cadrul  Schwarz Global Services Hub. Prelucrarea acestor 
date se realizeaza in în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR, respectiv interesul 
legitim al partilor de a asigura executarea contractului incheiat intre acestea. 

Schwarz Global Services Hub prelucrează, de asemenea, date referitoare la relația de 
familie dintre angajatul care recomandă un candidat și candidatul respectiv în scopul 
analizării unui potențial conflict între interesele private ale angajatului respectiv și 
interesele societății (conflict de interese), în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR (în 
considerarea interesului legitim al societății de a gestiona în mod eficient conflictele de 
interese). 

Programul de recomandare - Ce se întâmplă cu datele dvs. și cu datele angajatului care 
vă recomandă? 

În cazul în care candidatura dvs. este rezultatul unei recomandări din partea unui angajat 
Schwarz Global Services Hub în cadrul Programului de recomandare, vom prelucra 
numele și prenumele dvs. și, dacă este cazul, la o dată ulterioară, numărul de angajat, 
funcția și data angajării, în scopul decontării bonusului de recomandare către angajatul 
care a făcut recomandarea. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare este articolul 6, alin. 1, lit. (f) GDPR, respectiv 
interesul legitim de a implementa programul de recomandare, precum și de a 
recompensa angajații care ne ajută să ne extindem baza de date cu potențiali candidați 
și să sporim renumele Schwarz Global Services Hub în calitate de angajator. 

3. Destinatarii / categoriile de destinatari  

De regulă, nu transferăm datele către terțe părți din exteriorul Schwarz Global Services 
Hub. În cazuri excepționale, este posibil ca o persoană împuternicită de noi să prelucreze 
datele în numele nostru. Astfel de persoane împuternicite sunt selectate cu atenție și sunt 
angajate prin contract în conformitate cu articolul 28 GDPR. 

 

 



4.    Durata de stocare / criterii pentru determinarea duratei de stocare  

În cazul în care cererea dvs. este respinsă sau vă retrageți cererea, datele dvs. vor fi 
stocate timp de 6 luni de la data la care ați fost informat/după ce v-ați retras cererea. 
Datele dvs. vor fi apoi șterse.  

Vă puteți retrage cererea în orice moment și puteți solicita ștergerea datelor dvs. înainte 
de expirarea acestei perioade. Puteți face cererea dvs. prin contactarea noastră pe 
pagina noastră de internet și/sau prin contactarea responsabilului nostru de protecția 
datelor.  

5. Sunteți obligat să ne furnizați date? 

Nu există nicio obligație juridică sau contractuală de a ne furniza date cu caracter 
personal. Totuși, fără aceste date, nu vă putem contacta și nu putem desfășura procesul 
de recrutare.   

6.    Notificarea privind consimțământul: „Recrutorii pot vizualiza și lua în 
considerare profilul contului dvs. pentru toate posturile vacante din toate 
societățile listate" 

Candidatura dvs. este pentru un post anunțat la una dintre societățile din grup. 
Documentele dvs. de candidatură sunt, în general, analizate și luate în considerare doar 
pentru postul specific pentru care ați candidat. 

Dacă sunteți interesat de alte poziții decât cea pentru care ați candidat în mod specific, 
puteți trimite alte candidaturi la celelalte societăți enumerate mai sus din contul dvs. 
online. 

Alternativ, vă puteți da consimțământul online în sistemul nostru pentru a fi luat în 
considerare automat pentru alte posturi vacante la companiile menționate mai sus. Puteți 
revoca acest consimțământ în orice moment, de exemplu, prin modificarea setărilor 
contului dvs. Dacă vă retrageți consimțământul de a permite recrutorilor să vizualizeze și 
să ia în considerare profilul contului dvs. pentru toate posturile vacante din toate 
companiile enumerate, candidatura dvs. va fi luată în considerare doar pentru postul 
respectiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată  
 
1. Dreptul la informare în conformitate cu articolul 15 GDPR 

În conformitate cu articolul 15, alin. (1) GDPR, aveți dreptul de a solicita informații, în mod 
gratuit, cu privire la datele cu caracter personal stocate despre dvs. Acesta include în 
special: 

• scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; 
• categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate; 
• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate 

datele cu caracter personal care vă privesc; 
• durata planificată de stocare a datelor cu caracter personal care vă privesc sau, 

dacă nu este posibil să se ofere detalii specifice, criteriile utilizate pentru a 
determina durata de stocare; 

• existența unui drept de rectificare sau de ștergere a datelor cu caracter personal 
care vă privesc, a unui drept de a solicita operatorului restricționarea prelucrării 
sau a unui drept de opoziție la această prelucrare; 

• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; toate informațiile 
disponibile cu privire la originea datelor, în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana vizată; 

• existența oricărui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în 
conformitate cu articolul 22, alin. (1) și (4) GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - 
informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și 
consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

În cazul în care datele cu caracter personal se transferă către o țară terță sau o 
organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat despre garanțiile adecvate în 
conformitate cu articolul 46 GDPR în legătură cu transferul. 

2. Dreptul la rectificare în conformitate cu articolul 16 GDPR 

Aveți dreptul de a solicita rectificarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte 
care vă privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea 
datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații 
suplimentare. 

3.    Dreptul la ștergere în conformitate cu articolul 17 GDPR  

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, 
fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: 

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru 
care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; 



• vă retrageți consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în temeiul articolului 6, 
alin. (1) lit. (a) sau al articolului 9, alin. (2), lit. ( (a) GDPR și nu există niciun alt 
temei legal pentru prelucrare; 

• vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21, alin.  (1) sau (2) GDPR, iar în 
cazul articolului 21, alin. (1) GDPR nu există motive legitime care să prevaleze 
asupra prelucrării; 

• datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;  
• ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație 

legală; 
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale 

societății informaționale menționate la articolul 8, alin. (1) GDPR. 

În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le 
ștergem, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri 
rezonabile pentru a informa orice terți care prelucrează datele dvs. despre faptul că ați 
solicitat ștergerea de către acești terți a oricăror linkuri către aceste date cu caracter 
personal, copii sau replici ale acestora. 

4.    Dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 GDPR  

 Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea în cazul în care se aplică una 
dintre următoarele: 

• contestați exactitatea datelor cu caracter personal; 
• prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter 

personal în loc de ștergerea acestora; 
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, 

dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau 
apărarea unor drepturi legale sau 

• v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21, alin. (1) GDPR, în așteptarea 
verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale 
persoanei vizate. 

5.    Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR 

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care ni le-ați 
furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și 
aveți dreptul de a transmite datele respective unui alt operator, fără ca noi să vă 
obstrucționăm, în cazul în care  

• prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6, alin. (1), 
lit. (a) sau cu articolul 9, alin. (2), lit. (a) sau pe un contract în conformitate cu 
articolul 6, alin. (1), lit. (b) GDPR și 

• prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate. 



În exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor, aveți dreptul de a obține transmiterea 
datelor cu caracter personal direct de la noi către un alt operator, în cazul în care acest 
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

6.    Dreptul la opoziție în conformitate cu articolul 21 GDPR 

Cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 21, alin. (1) GDPR, vă puteți 
opune prelucrării datelor din motive legate de situația dvs. particulară. 

Dreptul general de opoziție menționat mai sus se aplică tuturor motivelor de prelucrare 
prevăzute în această politică de confidențialitate, care sunt prelucrate în baza art. 6, alin. 
(1), lit. (f) GDPR. Spre deosebire de dreptul specific de a vă opune prelucrării datelor în 
scopuri promoționale (a se vedea mai sus, în special secțiunea 3), GDPR ne obligă să 
acționăm cu privire la o astfel de obiecție doar dacă invocați motive de importanță majoră, 
de exemplu, un posibil risc pentru viață sau sănătate. 

7.    Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției 
datelor în conformitate cu articolul 77 GDPR  

 De asemenea, aveți dreptul de a depune în orice moment o plângere la autoritatea 
competentă de supraveghere a protecției datelor. În acest scop, puteți contacta 
autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Romania (ANSPDCP) sau autoritatea 
din landul Baden-Württemberg, ca land în care Schwarz Dienstleistung KG are sediul 
central. 

F. Informații de contact ale responsabilului cu protecția datelor 
 
Pentru întrebări suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dvs. sau la exercitarea 
drepturilor dvs., vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor competent al 
operatorului. 
 
Schwarz Dienstleistung KG 
– Responsabilul cu protecția datelor– 
Stiftsbergstraße 1 
74172 Neckarsulm, Germania 
E-mail: datenschutz@mail.schwarz 
 

Schwarz Global Services Hub SCS  

– Responsabilul cu protecția datelor – 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu 6 E,  
020335 București, România 
E-mail: protectiadatelor@mail.schwarz  

mailto:protectiadetelor@mail.schwarz
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