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NOTIFICARE PRIVIND DATELE PERSONALE COLECTATE ȘI
PROCESATE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI
SELECȚIE LA VERITA INTERNATIONAL SCHOOL

NOTIFICATION CONCERNING PERSONAL DATA
COLLECTED AND PROCESSED DURING THE RECRUITMENT
AND SELECTION PROCESS AT VERITA INTERNATIONAL
SCHOOL

Candidatura pentru un post în cadrul Fundației Verita 4 All
– Școala Internaționala Verita, numită în continuare Verita
(cu sediul social în București, str. Oltețului nr.15, sector 2,
înregistrată în registrul special de asociații și fundații aflat
în păstrare la grefa Judecătoriei Sectorului 2, CIF:
31611624, reprezentată legal prin Ioannidis Prodromos
Richardos, în calitate de fondator) – presupune colectarea
și procesarea din partea Verita a datelor personale
obținute fie direct de la candidați (prin depunerea de către
aceștia a CV-urilor și scrisorilor de intenție), fie indirect din
alte surse (de exemplu agențiile de recrutare).
Verita este operator de date în ceea ce privește datele
personale ale angajaților care candidează pentru poziții
interne și ale candidaților externi. Angajații și candidații
sunt persoane vizate în procesul de recrutare si selecție
din punct de vedere al prelucrării datelor personale.

The application for a position with Verita 4 All Foundation
– Verita International School, hereinafter referred to as
Verita (headquartered in Bucharest, 15 Oltețului Street,
sector 2, registered in the special register of associations
and foundations in storage at the Registry of the District
Court 2, CIF: 31611624, legally represented by Ioannidis
Prodromos Richardos, as founder) – involves the collection
and processing of personal data obtained either directly
from candidates or indirectly from other sources.
Verita is a data controller with respect to the personal
data of employees running for internal positions and of
external candidates. Employees and external candidates
are data subjects in the recruitment and selection process
in terms of the processing of personal data.

I.

I.

DATE PERSONALE COLECTATE

PERSONAL DATA COLLECTED

Pentru recrutare, Verita colectează și prelucrează
Verita collects and processes the following data for
urmatoarele date:
recruitment:
a. date de identitate și de contact, semnătura;
a. identity and contact details, signature;
b. istoricul profesional, personal și social, cum ar fi ultima b. professional, personal and social history, such as the
școală absolvită, atestatele, diplomele, calificările
last completed school, attestations, diplomas,
profesionale menționate în CV, locuri de muncă
professional qualifications mentioned in the CV,
anterioare, permis de conducere valabil, fotografia
previous jobs, valid driving license, face photo,
feței, date istorice din platformele de recrutare sau de
historical data from recruitment or social media
socializare;
platforms;
c. date rezultate în urma procesului de recrutare derulat c. data resulting from the recruitment process carried
de Verita, cum ar fi abilitățile / aptitudinile /
out by Verita, such as skills/knowledge tested,
cunoștințele testate, profilul psihologic (în anumite
psychological profile (in some cases) etc.).
cazuri) etc).
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II.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE COLECTĂRII ȘI
PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE ÎN PROCESUL
DE RECRUTARE

II.

PURPOSE AND BASIS OF COLLECTION AND
PROCESSING OF PERSONAL DATA IN RECRUITING

SCOP: Recrutarea și selecția candidaților potriviți pentru
posturile disponibile in cadrul Verita
TEMEIURI: încheierea contractelor de muncă, obligațiile
legale și interesului legitim al Verita
Datele sunt colectate și prelucrate:
- pentru a evalua în ce măsură sunt întrunite criteriile de
selecție pentru postul vacant în cadrul Verita,
- în scopul încheierii unui contract de muncă și în
conformitate cu legislația aplicabilă Verita (de
exemplu, cerințe privind vârsta minimă, egalitatea de
șanse etc).
- în baza interesului legitim al Verita de a întreprinde un
proces de recrutare amănunțit și cuprinzător (de ex.
pentru examinarea aptitudinilor și cunoștințelor,
verificări ale candidaților pe rețelele profesionale).

PURPOSE: Recruitment and selection of suitable
candidates for the positions available with Verita
LEGAL BASE: employment contracts, legal obligations and
legitimate interest of Verita
Data collected and processed:
- to assess the extent to which the selection criteria for
the vacant post in Verita are met,
- for the purpose of concluding an employment
contract and in accordance with the law applicable to
Verita (e.g. minimum age requirements, equal
opportunities, etc.).
- on the basis of Verita's legitimate interest in
undertaking a thorough and comprehensive
recruitment process (e.g. for the examination of skills
and knowledge, examining of candidates on
professional networks).

SCOP: Prelucrarea pentru posturi viitoare / potențiale
TEMEI: Consimțământ (poate fi retras în orice moment
printr-o cerere scrisă către DPO-ul Verita:
ciprian.bulmaga@verita.ro)
Datele sunt colectate și prelucrate în baza
consimțământului în două situații:
- candidatură care nu țintește o funcție anume la Verita;
- candidatură care nu a fost selectată pentru obținerea
unui post la Verita.

PURPOSE: Processing for future/potential posts
BASE: Consent (may be withdrawn at any time by a written
request to the Verita DPO: ciprian.bulmaga@verita.ro)
Data is collected and processed on the basis of consent in
two situations:
- an application that does not target a specific position
at Verita;
- an applicant who was not selected to obtain
employment at Verita.

a.
b.

c.

d.

III.
SURSA DATELOR PERSONALE
În mod direct, de la candidații care își depun
candidatura;
Agenții de recrutare și platforme de recrutare online
(obținem date privind identitatea și date de contact,
precum și date în legătură cu istoricul profesional,
personal și social al candidaților);
Foștii angajatori (obținem date privind istoricul
profesional la respectivul angajator, precum sarcinile
îndeplinite și durata angajării);
Recomandări ale unor potențiali candidați făcute de
agențiile de recrutare;
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a.
b.

c.

d.
e.

III.
SOURCE OF PERSONAL DATA
Directly from candidates;
Recruitment agencies and online recruitment
platforms (we obtain identity data and contact details,
as well as data on the professional, personal and
social history of candidates);
Former employers (we obtain data on the professional
history with the employer, such as the tasks
performed and the duration of employment);
Recommendations of potential candidates made by
recruitment agencies;
Professional networks (we obtain identity data and
contact details, as well as data in relation to the
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e. Rețele profesionale (obținem date privind identitatea
și date de contact, precum și date în legătură cu
istoricul profesional, personal și social al candidaților);
f. Societăți de leasing de personal (obținem date privind
identitatea și date de contact, precum și date în
legătură cu istoricul profesional);
IV.

CĂTRE CINE TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER
PERSONAL
În funcție de poziția vizată
- anumitor furnizori de servicii de evaluare a
aptitudinilor profesionale pentru scop de recrutare și
promovare (recrutare internă).
- atunci când este necesar în mod rezonabil sau când
avem obligația de a face acest lucru, putem divulga
aceste date către terți (autorități, consultanți etc.) în
legătură cu investigațiile organelor de aplicare a legii
sau ale autorităților de reglementare.
- furnizorii de servicii de asistență administrativă pot
obține acces la datele tale pentru a ne permite să
realizăm procesul de recrutare și selecție (de ex.
servicii IT și software, servicii de arhivare).
V.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ÎN STRĂINĂTATE

f.

IV.

professional, personal and social history of
candidates);
Personnel leasing companies (we obtain identity data
and contact details, as well as data related to
professional history);

PERSONAL DATA TRANSFERS

Depending on the position concerned
- certain providers of professional aptitude assessment
services for recruitment and promotion purposes
(internal recruitment).
- where reasonably necessary or when we are required
to do so, we may disclose this data to third parties
(authorities, consultants, etc.) in connection with the
investigations of law enforcement or regulators.
- Administrative support providers can gain access to
your data to allow us to complete the recruitment and
selection process (e.g. IT services and software,
archiving services).

V.

TRANSFER OF PERSONAL DATA ABROAD

Datele cu caracter personal sunt păstrate în România, în
bazele de date electronice ale Verita. Aceste date
personale nu sunt transferate în străinătate.

Personal data is kept in Verita's electronic databases, in
Romania. This personal data is not transferred abroad.

VI.

VI.

DURATA DE PĂSTRARE A DATELEOR CU
CARACTER PERSONAL
Datele personale ale candidaților sunt păstrate doar atât
timp cât este necesar în scopurile pentru care au fost
obținute și pentru orice alte scopuri permise.

Candidates' personal data shall be retained only for as long
as necessary for the purposes for which they were
obtained and for any other permitted purposes.

În cazul în care, în urma candidaturii se obține postul dorit,
Verita va păstra datele privind recrutarea pe durata
angajării, plus o perioadă conformă cu cerințele legale, în
cazul ștatelor de plata de exemplu perioada este de 50 de
ani. În cazul unei candidaturi nereușite, datele se
păstrează în arhivă pentru o perioadă de 1 an de la
finalizarea procesului de recrutare. Această prelucrare din
urmă se va face exclusiv în baza consimțământului cerut
candidatului. După terminarea perioadei de un an, datele

If the desired position is obtained as a result of the
application, Verita will keep the recruitment data during
the employment period, plus a period in accordance with
the legal requirements, in the case of payroll e.g. the
period is 50 years. In the case of an unsuccessful
application, the data shall be archived for a period of 1
year after the completion of the recruitment process. This
latter processing shall be carried out solely on the basis of
the consent required of the candidate. After the end of the
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personale ale candidaților care nu au mai depus între timp
candidaturi pentru un o alta poziție la Verita, vor fi șterse.

one-year period, the personal data of candidates who
have not submitted applications for another position in
Verita in the meantime will be deleted.

VII.

VII.

o

o

o

o

o

o

DREPTURILE CANDIDATULUI PRIVITOARE LA
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Acces: Dreptul de a cere Verita confirmarea că
prelucrează datele cu caracter personal ale
candidatului, felul acestei prelucrări, cum ar fi scopul,
categoriile de date cu caracter personal prelucrate,
destinatarii datelor / terții care au acces la aceste date,
perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile
specifice. De asemenea, candidatul poate solicita o
copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le
Verita le prelucrează.
Rectificare: Dreptul de a cere Verita să modifice sau să
completeze datele cu caracter personal incorecte sau
incomplete.
Ștergere („dreptul de a fi uitat”): Dreptul de a solicita
ștergerea datele cu caracter personal în anumite
circumstanțe enumerate la art. 17 din GDPR. Verita va
lua măsuri rezonabile pentru a transmite solicitarea și
altor operatori către care au fost transmise datele din
solicitare.
Retragerea consimțământului: Dreptul de a retrage
consimțământul la prelucrare pe care candidatul l-a
acordat Verita și de a împiedica orice prelucrare
viitoare, în absența oricărui alt temei în baza căruia
Verita poate prelucra datele personale.
Restricționare: Dreptul de a cere ca prelucrarea
anumitor date cu caracter personal să fie restricționată
pe durata soluționării plângerilor, precum și
restricționarea prelucrării în alte circumstanțe
specifice. Dacă, în urma cererii, se restricționează
prelucrarea datelor cu caracter personal, Verita va
stoca datele cu caracter personal și le va prelucra în alt
mod doar cu consimțământul candidatului, pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
justiție, pentru protecția drepturilor unei alte persoane
fizice sau juridice sau din motive importante de interes
public. Verita va informa candidatul aspra ridicării
restricției la prelucrare;
Opoziție: Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu
caracter personal atunci când temeiul juridic al
prelucrării îl constituie interesele comerciale legitime
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RIGHTS OF THE CANDIDATE
Access: The right to request Verita to confirm that it
processes the candidate's personal data, the method
of such processing, such as purpose, categories of
personal data processed, recipients of the data / third
parties who have access to this data, the period for
which the data is retained, the specific rights. The
candidate may also request a free copy of the
personal data that Verita processes.
Rectification: The right to require Verita to modify or
supplement incorrect or incomplete personal data.
Deletion ("right to be forgotten"): The right to request
the deletion of personal data in certain circumstances
listed under Article 17 of the GDPR. Verita shall take
reasonable steps to forward the request to other
processors to whom the data in the request has been
transmitted.
Withdrawal of consent: The right to withdraw the
consent to processing that the candidate has granted
Verita and to prevent any future processing, in the
absence of any other basis on which Verita may
process personal data.
Restriction: The right to require that the processing of
certain personal data be restricted during the
resolution of complaints, as well as the restriction of
processing in other specific circumstances. If, as a
result of the request, the processing of personal data
is restricted, Verita will store the personal data and
otherwise process it only with the consent of the
candidate, for the establishment, exercise or defense
of a legal right, for the protection of the rights of
another natural or legal person or for important
reasons of public interest. Verita will inform the
candidate on lifting the restriction on processing;
Opposition: The right to object to the processing of
personal data where the legal basis for the processing
is the legitimate commercial interests of Verita. The
verifier shall cease the processing of the data
concerned if the following situations are not
applicable: (i) there are legitimate and necessary
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o

o

ale Verita. Verita va înceta prelucrarea datelor
respective dacă nu sunt aplicabile următoarele situații:
(i) există temeiuri legitime și necesare pentru
prelucrare, care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților candidatului; sau (ii) Verita
trebuie să continue prelucrarea datelor cu caracter
personal ale candidatului pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;
Portabilitate: Dreptul de a cere Verita să transmită,
către candidat sau către o terță parte, datele cu
caracter personal pe care le deține cu privire la
candidat, în formă electronică (într-un format
structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat),
ori de câte ori prelucrează datele candidatului pe bază
de contract/consimțământ și prin mijloace
automatizate.
Înaintarea unei plângeri: Candidatul poate înainta o
plângere în legătură cu modul în care Verita
prelucrează datele cu caracter personal la autoritatea
de protecție a datelor: Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector
1, cod poștal 010336, București, România
www.dataprotection.ro

VIII.

PERSOANA DE CONTACT PENTRU PROTECȚIA
DATELOR
Pentru orice întrebări sau cereri privitoare la politica
internă de protecția datelor personale la Verita, persoana
de contact este Ciprian Bulmaga:
ciprian.bulmaga@verita.ro, nr. de telefon +4021 311 8811.
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o

o

grounds for processing which prevail over the
interests, rights and freedoms of the applicant; or (ii)
Verita must continue the processing of the personal
data for the purpose of the establishment, exercise or
defense of a right to justice;
Portability: The right to require Verita to transmit, to
the candidate or to a third party, the personal data
Verita holds with respect to the candidate, in
electronic form (in a structured, commonly used,
machine-processed format), whenever Verita
processes the candidate's data on a contract/consent
basis and by automated means.
Submission of a complaint: The candidate may file a
complaint about the way Verita processes personal
data with the Data Protection Authority: The National
Supervisory Authority for Personal Data Processing Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postal
code 010336, Bucharest, Romania
www.dataprotection.ro

VIII.
CONTACT PERSON FOR DATA PROTECTION
For any questions or requests concerning the internal
policy of personal data protection at Verita, the contact is
Ciprian Bulmaga: ciprian.bulmaga@verita.ro, telephone
number +4021 311 8811.
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