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Notificare privind protecţia datelor pentru candidați – Bunge Romania S.R.L. 
 

Prezenta notificare privind protecţia datelor (denumită în continuare “notificarea”) explică modul în care 

Bunge Romania S.R.L. (denumită în continuare „Bunge” sau „noi”), în calitate de operator de date, 

colectează, prelucrează şi utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă depuneţi 

candidatura pentru o poziție vacantă, utilizând oricare dintre canalele de comunicare puse la dispoziţie 

în mod special în acest scop. Acestea includ, dar nu se limitează la portalul nostru pentru depunerea 

candidaturilor, adresa noastră de e-mail pentru depunerea candidaturilor, adresele de e-mail ale 

angajaților Bunge, inclusiv din departamentului de Resurse Umane.   

 

În cadrul Bunge, ne luăm în serios responsabilitatea legată de respectarea legii privind protecția datelor 

și vă vom prelucra datele cu caracter personal numai în conformitate cu legile aplicabile privind protecția 

datelor. Astfel cum sunt utilizate în prezenta notificare, datele cu caracter personal înseamnă orice 

informație – fie individuală, fie în combinație cu alte informații pe care le obținem – care vă priveşte ca 

persoană identificată sau identificabilă („date cu caracter personal”). 

 

1. Operator de date (sediul social):  

 

Bunge Romania S.R.L. 

Aleea Industriilor, nr. 5-7, Buzău, județul Buzău, România 

C.U.I. 16791351, J10/75/2009 

 

este partea responsabilă de colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal („operator 

de date”) în scopurile descrise în prezenta notificare. Puteți contacta Bunge in legatura cu prelucrarea 

datelor dumneavoastra cu caracter personal fie prin poștă la adresa de mai sus, fie pe e-mail la adresa 

beu.buc.dataprotection@bunge.com  

 

2. Categorii de date 

 

Furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru depunerea candidaturii / aplicării 

la diverse posturi în cadrul Bunge. 

 

Datele cu caracter personal pe care trebuie să le furnizați atunci când vă depuneţi candidatura prin oricare 

dintre canalele noastre de comunicare se limitează la datele necesare pentru desfășurarea procesului de 

recrutare. În timpul procesului de înaintare a candidaturii, aveți posibilitatea să editați, să completați sau 

să ștergeți datele în orice moment. 

 

Bunge prelucrează următoarele date cu caracter personal: 

 

• Datele dumneavoastră principale, cum ar fi numele, prenumele, naționalitatea, data și locul 

nașterii, date din permisul de conducere; 

• Permis de muncă și/sau permis de ședere, dacă este cazul; 

• Informațiile de contact, cum ar fi adresa de domiciliu, numărul de telefon (mobil sau fix), adresa 

de e-mail; 

• Detaliile privind studiile, școlile urmate, abilitățile și experiența profesională; 

• Dacă este cazul pentru funcţia vizată: stare de sănătate adecvată; și 

• Starea civila, informații despre stagiul militar 

• Fotografie   

 

Pe lângă informațiile de mai sus, aveți opțiunea de a ne furniza, în mod voluntar, următoarele date cu 

caracter personal: 

 

• Aşteptările salariale;  

• Tipul contractului de muncă, cu normă întreagă sau cu jumătate de normă; 
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• Disponibilitatea de călătorie (în %); 

• Disponibilitatea de relocare;  

• Funcţia vizată, în ceea ce privește nivelul ierarhic și domeniul de activitate;  

• Locul de muncă preferat; 

• Disponibilitatea de a lucra în schimburi; 

• La cerere, un certificat de cazier judiciar; 

• Perioada de preaviz; 

• Membri ai familiei angajați la Bunge;  

• Orice angajare anterioară în cadrul grupului Bunge 

• Denumirea angajatorilor anteriori și posturile ocupate anterior 

 

Dacă sunteţi student, vom prelucra în plus următoarele date cu caracter personal: 

 

• Adeverinţă de student, statut profesional și perioada de disponibilitate 

 

Dacă solicitați un stagiu, vom prelucra în plus următoarele date cu caracter personal: 

 

• Durata și tipul stagiului, dacă este obligatoriu sau voluntar 

 

De regulă, Bunge va colecta datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră. Cu toate acestea, 

putem colecta și date din surse publice sau de la terţi, cum ar fi angajatorul anterior sau agenţii de 

recrutare. 

 

Datele cu caracter personal sensibile constând în date privind starea de sănătate vor fi prelucrate, dacă 

acest lucru este necesar pentru funcţia vizată. După caz, pot fi prelucrate şi datele cu caracter personal 

sensibile privind condamnările penale. Aceste date cu caracter personal sensibile vor fi prelucrate numai 

în cazul în care se obține un consimțământ expres din partea dvs.  

 

3. Scopurile prelucrării datelor și temeiul juridic 

 

Bunge prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările aplicabile 

privind protecția datelor și numai în scopuri limitate, explicite și legitime. 

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării unei relații de muncă. Prelucrarea 

și utilizarea datelor sunt necesare în etapele anterioare încheierii unui contract de muncă. Colectăm, 

prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră numai pentru procesul de selecție și recrutare pe funcţia 

vizată de dvs. sau pentru alte poziții potențial vacante ce corespund experienței, calificărilor sau 

abilităților dvs.  

 

4. Destinatarii datelor cu caracter personal 

 

În cazul în care v-ați depus candidatura pentru o anumită funcţie, datele dumneavoastră vor fi puse la 

dispoziția departamentului care publică postul. Dacă ați trimis o cerere generală de angajare la Bunge, 

datele dumneavoastră vor fi puse la dispoziția diferitelor departamente care oferă posturi ce se potrivesc 

profilului dumneavoastră de calificare.  

 

Vom păstra confidențialitatea datelor dumneavoastră. Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate terților 

în afara entităților legale ale grupului Bunge la care v-ați depus candidatura şi nu vor fi utilizate în alte 

scopuri decât cele descrise în prezenta notificare. 

 

5. Transferuri internaționale de date 

 

Transferurile internaționale de date se referă la transferuri de date cu caracter personal în afara SEE și a 

Elveției. 
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Prezența internațională a Bunge implică transferul de date cu caracter personal către alte companii ale 

grupului sau terțe părți, care pot fi stabilite în afara SEE și a Elveției, inclusiv în Statele Unite. Bunge 

se asigură ca, atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către țări care au standarde de 

protecție a datelor diferite, să fie implementate măsuri de protecție adecvate pentru protecția 

corespunzătoare a datelor cu caracter personal care să protejeze astfel de transferuri de date în 

conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Bunge a implementat un acord intragrup 

privind transferul internațional de date care să acopere transferurile internaționale de date între 

companiile Grupului Bunge, iar o copie a acestui acord poate fi obținută contactând Departamentul 

Juridic al Bunge SA. BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com 

 

6. Păstrarea datelor cu caracter personal 

 

În cazul în care nu ați fost acceptat(ă) în funcția pentru care v-ați depus candidatura, candidatura / CV-

ul dvs. va fi păstrat(ă) în baza noastră de date pentru o perioadă de 2 ani, pentru a fi luat(ă) în considerare 

pentru posturile viitoare. Dacă nu sunteți de acord cu păstrarea datelor, puteți, în orice moment, solicita 

ștergera acestora din baza noastră de date.  

 

În plus, datele cu caracter personal vor fi stocate și păstrate până la expirarea termenului de prescripție 

legal aferent acţiunilor în justiţie promovate împotriva Bunge. 

 

7. Drepturile în materie de protecție a datelor 

 

Aveți dreptul să solicitați de la Bunge accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale pe care le 

stocăm despre dumneavoastră sau – după caz – restricționarea procesării în măsura în care vă privește, 

precum şi să vă exercitaţi dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o 

plângere la o autoritate de supraveghere. 

 

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest 

consimțământ în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragere. 

 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment din 

motive personale legitime. Dacă o astfel de obiecție este justificată, Bunge nu va mai prelucra datele cu 

caracter personal respective decât dacă putem demonstra un motiv legitim şi imperios pentru prelucrare, 

care primează asupra intereselor dumneavoastră. 

 

8. Securitatea datelor  

 

Bunge a pus în aplicare o serie de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de 

securitate corespunzător riscului de distrugere, pierdere, modificare, divulgare sau acces neautorizat și 

utilizare incorectă a datelor. Aceste măsuri includ criptarea datelor și utilizarea de firewall-uri, controlul 

accesului fizic la centrele noastre de date și verificări ale autorizării accesului la informații. 

 

9. Responsabilul cu protecția datelor și coordonatorii de protecția datelor 

 

Acolo unde legislaţia prevede acest lucru, va fi desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor („RPD”) 

la nivel național, după caz. În absența unui RPD, este desemnat un Coordonator de Protecția Datelor 

(„CPD”). 

 

CPD/RPD sunt implicați în toate aspectele legate de protecția datelor dumneavoastră cu caracter 

personal. În special, CPD/RPD răspund de monitorizarea și asigurarea conformității cu prezenta 
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notificare și cu legile aplicabile privind protecția datelor. De asemenea, la cerere vor oferi consultanță 

cu privire la aspectele legate de protecția datelor. 

  

Dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sau pentru a vă exercita 

drepturile în conformitate cu secțiunea 7, vă rugăm să contactați CPD-ul sau RPD-ul local, după caz, la 

adresa de email beu.buc.dataprotection@bunge.com  

 

De asemenea, puteți contacta Departamentul Juridic al Bunge SA la adresa 

BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com  

 

10. Diverse 

 

Această notificare va intra în vigoare de la 1 octombrie 2018 şi se va aplica în cadrul Bunge.  

 

Prezenta notificare poate fi revizuită și modificată la anumite intervale de timp, notificând eventualele 

modificări în mod adecvat. 
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