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PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Compania INTERMARIN RECRUITMENT respecta dreptul dvs. la confidentialitate si se 

angajeaza sa proceseze datele dvs. cu caracter personal respectand Principiile de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, standardele pentru practici informationale 

corecte si legislatia in vigoare. 

 

PRINCIPIILE INTERMARIN DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

INTERMARIN RECRUITMENT recunoaste importanta asigurarii confidentialitatii si 

protectiei datelor personale si a datelor personale cu caracter special ale angajatilor, 

candidatilor, clientilor, furnizorilor si asociatilor. Obiectului de activitate al companiei 

presupune colectarea si prelucrarea unor informatii de o asemenea natura, iar noi avem 

responsabilitatea de a proteja aceste informatii atat timp cat se afla in posesia noastra. 

Pentru a respecta drepturile dvs : 

- Colectam, folosim si pastram doar acele informatii care sunt relevante si utile in relatia 

noastra de afaceri. 

- Pastram doar datele personale necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale si 

contractuale. 

- Ne asiguram ca am luat masurile necesare pentru protectia datelor personale. 

- Va oferim note de informare in care explicam cum si de ce utilizam datele personale. 

- Respectam alegerea dvs. cu privire la colectarea, utilizarea si accesul la date, acolo 

unde este aplicabil. 

- Facem demersurile care sunt in puterea noastra pentru a asigura acuratetea si 

actualizarea datelor personale. 

- Limitam accesul la si dezvaluirea de date personale. 
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- Va oferim posibilitatea de a vizualiza si actualiza datele dvs. cu caracter personal, atunci 

cand este cazul. 

- Va oferim posibilitatea de a solicita informatii si lamuriri, precum si de a inregistra 

reclamatii in legatura cu protectia datelor personale. 

Pentru mai multe informatii despre protectia datelor , va rugam sa cititi urmatoarele: 

INFORMARE PENTRU ANGAJATI SI CANDIDATI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

INTERMARIN RECRUITMENT proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, cum 

ar fi: numele si prenumele, genul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din 

actele de stare civila, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, loc de munca, formare 

profesionala-diplome–studii, situatie familiala, situatie militara, date bancare, 

obisnuinte/preferinte/comportament in urmatoarele scopuri: (i) pentru a va propune o 

oferta de loc de munca sau pentru a va oferi un loc de munca, (ii) pentru a evalua 

compatibilitatea dvs.cu o pozitie sau atributie anume; pentru a va informa în legatura cu 

oportunitati de cariera potrivite profilului dumneavoastra, pentru a va oferi servicii de 

training si reconversie profesionala, si pentru va cauta oferte de locuri de munca; (iii) 

pentru desfasurarea activitatilor de furnizor de servicii, atat în locatia clientilor, cat si 

externalizate; (iv) pentru dezvoltarea dvs. profesionala, selectie si evaluare; (v) pentru a 

va informa despre noi servicii INTERMARIN RECRUITMENT ; si (vi) pentru asigurarea risk 

managementului, prevenirea si solutionarea problemelor legale, precum si pentru a fi in 

conformitate cu obligatiile legale si de reglementare in vigoare. 

INTERMARIN RECRUITMENT proceseaza datele dumneavoastra personale cu caracter 

special precum: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, date 

privind starea de sanatate, date privind cazierul judiciar, doar în baza unui acord din 
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partea dumneavoastra sau în conformitate cu legislatia în vigoare, in urmatoarele 

scopuri: pentru incheierea contractelor individuale de munca si administrarea acestora, 

pentru realizarea calculului salarial, a viramentelor salariale, a calculelor si contributiilor 

catre bugetul de stat. 

Furnizarea unora din datele solicitate este utila, dar nu are caracter obligatoriu. 

Completarea lor partiala poate insa limita sansele dumneavoastra de a va gasi un loc de 

munca. 

Datele dumneavoastra personale pot fi vizualizate de terti, cum ar fi clientii nostrii, 

afiliati, subcontractanti, furnizori sau companii care presteaza servicii in numele nostru, 

clienti daca sunteti in cautarea unui loc de munca, o organizatie achizitoare daca 

 

INTERMARIN RECRUITMENT este implicat in vanzari sau transferuri ale unor parti ale 

afacerii sau ale intregii afaceri, sau in situatiile in care suntem obligati sa facem aceasta, 

cum ar fi prin ordin judecatoresc. De asemenea, datele dumneavoastra personale pot fi 

transferate in afara tarii, inclusiv in tari care nu asigura un nivel de protectie adecvat. In 

toate situatiile, INTERMARIN RECRUITMENT va lua masurile necesare pentru a asigura 

un nivel de protectie adecvat datelor transferate. 

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a va adresa 

justitiei. Totodata aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc 

si/sau sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, pentru a accesa 

datele dumneavoastra persoanale si solicita actualizarea lor, precum si pentru a obtine 

informatii suplimentare, va rugam sa ne trimiteti un mail la OFFICE@INTERMARIN.RO 

 

INFORMARE PENTRU FURNIZORI SI CLIENTI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU 
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CARACTER PERSONAL 

INTERMARIN RECRUITMENT prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, 

cum ar fi: numele si prenumele, semnatura, telefon/fax, adresa, e-mail, functie, date 

bancare, in vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor contractuale si a mentinerii relatiei 

contractuale. 

Nu sunteti obligati sa furnizati datele dvs. cu caracter personal. Refuzul dvs. de a furniza 

datele cu caracter personal va impiedica insa stabilirea unei relatii contractuale cu 

dumneavoastra si buna desfasurare a activitatii curente. 

Aceste informatii pot fi vizualizate de reprezentantii INTERMARIN RECRUITMENT , cat si 

de terti (cum ar fi candidatii sau procesatorii de date) pe parcursul activitatii curente. 

INTERMARIN RECRUITMENT proceseaza datele dumneavoastra personale cu caracter 

special doar în baza unui acord din partea dumneavoastra sau în conformitate cu 

legislatia în vigoare in scopul aducerii la indeplinire a obligatiilor contractuale si a 

mentinerii relatiei contractuale. 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi transferate in afara Romaniei, 

inclusiv in tari care nu asigura un nivel de protectie adecvat. In toate situatiile, 

INTERMARIN RECRUITMENT va lua masurile necesare pentru a asigura un nivel de 

protectie adecvat datelor transferate. 

INTERMARIN RECRUITMENT pastreaza datele cu caracter personal strict pe durata 

necesara realizarii scopurilor în care datele sunt colectate. 

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a va adresa justitiei. 

Totodata aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si/sau 

sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi precum si pentru 

informatii suplimentare va rugam sa ne trimiteti un e-mail la OFFICE@INTERMARIN.RO. 
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INTERMARIN RECRUITMENT - PRACTICI DE CONFIDENTIALITATE SITE WEB 

INFORMATII COLECTATE AUTOMAT 

Informatii non-identificatorii - La fel ca si în cazul multor alte site-uri web, site-ul web 

colecteaza automat anumite informatii non-identificatorii privind utilizatorii site-ului web, 

cum ar fi adresa IP a computerului dvs., adresa IP a furnizorului dvs. de internet, data si 

ora accesarii site-ului web, adresa de internet a site-ului web de la care ati avut link 

direct catre site-ul web, sistemul de operare pe care îl utilizati, sectiunile site-ului web pe 

care le vizitati, paginile site-ului web accesate si informatiile vizualizate si materialele pe 

care le postati sau le descarcati de pe site-ul web. Aceste informatii non-identificatorii 

sunt utilizate pentru site-ul web si în scopuri de administrare a sistemului si îmbunatatire 

a site-ului web. Informatiile dvs. non-identificatorii pot fi divulgate si pot fi arhivate 

permanent pentru utilizare ulterioara. 

Cookie-uri - Site-ul web utilizeaza "cookie-uri", o tehnologie care instaleaza informatii pe 

computerul unui utilizator a site-ului web pentru a permite site-ului web sa recunoasca 

vizitele ulterioare de la acel computer. Cookie-urile sporesc confortul si utilizarea site-ului 

web. De exemplu, informatiile oferite prin intermediul cookie-urilor sunt folosite pentru a 

va recunoaste ca utilizator din trecut al site-ului web, pentru a monitoriza activitatea pe 

site-ul web pentru a putea raspunde nevoilor dvs., pentru a oferi continut si informatii 

personalizate pe pagina web pentru nevoile dvs., pentru a pune automat online formulare 

cu informatiile dvs. personale pentru confortul dvs., si pentru a facilita experienta dvs. cu 

site-ul web. 

Reclamele afisate pe site-ul web pot de asemenea sa contina cookie-uri sau alte 

tehnologii. Acele reclame pot fi furnizate de companii de publicitate iar INTERMARIN 

RECRUITMENT nu are control asupra sau responsabilitate pentru cookie-uri si alte 



  

                               

                                S.C INTERMARIN RECRUITMENT  S.R.L 

                                         Constanta, Blv. Mamaia, nr. 135A-137 

                                                          Millennium Business Center 

                                                                         J13/875/10.03.2008 

                                                                                  RO 23471791 

                                                            Tel/Fax     +40241660183                                                                         

                                                          E-mail: office@intermarin.ro                  

 

 

 

tehnologii utilizate în publicitate sau pentru utilizarea si divulgarea informatiilor colectate 

prin intermediul cookie-urilor din publicitate. 

Puteti alege sa refuzati cookie-urile daca browserul dvs. permite acest lucru, dar acest 

lucru poate afecta utilizarea site-ului web si capacitatea dvs. de a accesa sau utiliza 

anumite functii ale site-ului web. 

 

INFORMATII UTILIZATE 

Informatii de urmarire – INTERMARIN RECRUITMENT poate utiliza informatiile nonpersonale 

pentru a crea rapoarte colective cu informatii de urmarire privind demografia 

utilizatorilor site-ului web si utilizarea site-ului web si furniza ulterior aceste rapoarte 

altor persoane. Niciuna dintre informatiile de urmarire din rapoarte nu este conectata cu 

identitatea sau alte informatii personale ale utilizatorilor individuali. 

 

ALTE CHESTIUNI 

Securitate - Ne straduim sa pastram serverele, aplicatiile si bazele de date securizate si 

neafectate de accesul si utilizarea neautorizata, utilizand masuri fizice, administrative si 

tehnologice pentru a proteja informatiile pe care le pastram. Din nefericire, nimeni nu 

poate garanta securitate 100%. Daca aveti anumite suspiciuni în legatura cu anumite 

informatii personale, va rugam sa nu transmiteti acele informatii prin intermediul 

internetului. 

Alte site-uri web - Site-ul web poate contine linkuri catre alte site-uri sau resurse 

internet. Atunci cand apasati pe unul din acele linkuri contactati un alt site web sau o alta 

resursa de pe internet care poate colecta informatii despre dvs. în mod voluntar sau prin 

intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii. INTERMARIN RECRUITMENT nu este 

responsabil pentru controlul acelor site-uri web sau resurse internet în ceea ce priveste 
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colectare, utilizarea si divulgarea de catre acestea a informatiilor dvs. personale. Trebuie 

sa revizuiti politicile de confidentialitate ale acelor site-uri web si resurse internet pentru 

a întelege cum colecteaza si utilizeaza informatiile. 

Schimbari nota confidentialitate – INTERMARIN RECRUITMENT poate modifica, 

suplimenta sau amenda aceasta Nota atunci cand este cazul din orice motiv, deoarece 

are legatura cu utilizarea dvs. viitoare a site-ului web, postand o Nota revizuita pe site-ul 

web. 

Aceasta Nota a fost actualizata ultima oara pe 20.05.2018 

Daca doriti mai multe informatii despre practicile de confidentialitate ale INTERMARIN 

RECRUITMENT ,va rugam sa ne contactati-ne prin email la OFFICE@INTERMARIN.RO 


