Declaraţie de confidențialitate
Protecția datelor cu caracter personal are o importanță deosebită pentru Eastmen Human
Resources B.V. (Eastmen). Pentru a fi cât mai deschiși și mai transparenți posibil, am creat
această declarație de confidențialitate. Aici veți găsi informații despre prelucrarea, stocarea
și distribuirea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.
Administratorul datelor personale:
Eastmen este administratorul datelor personale pe care ni le furnizați. Eastmen este
responsabil pentru protecția datelor dvs. personale în conformitate cu Regulamentul general
privind protecția datelor (RGDP).
Eastmen Human Resources B.V.:
Adresa:

Înregistrarea companiei:
Numar Camera de Comerț:
Codul de înregistrare fiscală:
Responsabilă pentru
protecția datelor:
Adresă e-mail:

Reactorweg 47
3542 AD Utrecht
Olanda
Eastmen Human Resources B.V.
01117168
NL8173.84.698.B01
Grazziela Bălan
grazziela@eastmen.eu

Scopul colectării datelor cu caracter personal:
Scopul principal al lui Eastmen este de a intermedia între potențialii lucrători temporari și
companii din Olanda. Datele dvs. personale pot fi distribuite companiilor dacă experienta
dvs. coincide cu cerințele unui post la o companie cu care Eastmen colaborează.
Eastmen colectează și procesează datele dvs. pentru îndeplinirea serviciilor sale de resurse
umane, inclusiv mediere, angajare temporară, detașare, recrutare și selecție, precum și
administrarea personalului și a salarizării.
În plus, Eastmen folosește cookie-uri pe site-ul său web pentru a optimiza site-ul web și
pentru a analiza statistici neidentificabile. Un cookie este un fișier care este stocat pe
computer. Aceste cookie-uri pot fi recunoscute în timpul unei vizite ulterioare pe site-ul
nostru. Puteți citi mai multe despre acest lucru în declarația cookie.
Vă colectăm datele personale dacă:
● vizitați site-urile noastre;
● introduceți sau lăsați informații pe site-ul nostru;
● vă înscrieți în alt mod sau sunteți înscris să utilizați serviciile noastre;
● pe social media sugerați ca sunteți interesat de un post de muncă prin Eastmen sau
dacă avem un motiv justificat de a presupune că sunteți interesat de un post de

muncă prin Eastmen. În acest caz, vă vom aborda sa vedem dacă într-adevăr sunteți
interesați să lucrați prin noi/să utilizați serviciile noastre.
Ce date personale colectăm?
Eastmen procesează doar datele personale necesare serviciilor noastre, o parte din aceste
informații fiind necesare pentru utilizarea serviciilor noastre.
Aceste date pot fi:
● numele și adresa, adresa de e-mail și alte date de contact;
● data nașterii, vârsta, sexul;
● curriculum vitae (CV), informații despre studii și experiență de lucru;
● date privind traininguri și educația dvs.;
● date privind disponibilitatea dvs.;
● o fotografie.
Stocarea datelor cu caracter personal:
Datele personale pe care le procesăm sunt stocate în sistem nostru. La aceste date au
acces doar angajații lui Eastmen. Aceștia sunt angajații care lucrează pentru Eastmen în
Olanda, România și Ungaria.
Distribuirea datelor personale:
În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, datele personale pot fi distribuite
companiilor cu care Eastmen colaborează. În plus, datele cu caracter personal pot fi
furnizate autorităților fiscale și, dacă este necesar, altor autorități ale guvernului și terțe părți,
cum ar fi institute de testare, instruire și / sau examinare. Furnizarea datelor cu caracter
personal are loc numai pe baza unui scop legitim, cu consimțământul dvs. și / sau dacă este
vorba de o obligație legală.
Datele dvs. personale pot fi transmise sau stocate în birourile noastre din Olanda, România
și Ungaria. Eastmen a luat măsurile necesare pentru a se asigura că transmiterea datele cu
caracter personal este protejată în mod adecvat.
Datele dvs. personale nu vor fi utilizate în scopuri de marketing de către Eastmen și nu vor fi
vândute unei terțe părți.
Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
Perioada de păstrare depinde de legile aplicabile sau de alte obligații pe baza cărora exista
un scop legitim ca datele dvs. personale să fie păstrate. Datele dvs. personale nu sunt
stocate mai mult decât este necesar.

Contextul legislativ:
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru un scop legitim. Acest scop
este ca Eastmen să-și poată desfășura activitățile comerciale. Eastmen prelucrează datele
personale numai pe baza legilor și reglementărilor olandeze aplicabile și pe baza RGDP.
Drepturile dvs. pe baza RGDP:
Dreptul de acces:
Aveți dreptul să solicitați oricând informații despre datele personale pe care le deținem
despre dvs.. Puteți face acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa
grazziela@eastmen.eu.
Dreptul la portabilitate:
În cazul în care, pe baza unui contract cu dvs. sau pe baza consimțământul dvs., datele cu
caracter personal sunt folosite de Eastmen în procese automatizate aveți dreptul de a obține
o copie a acestor datelor.
Dreptul la corectarea datelor:
Aveți dreptul să solicitați oricând corectarea datelor dvs. personale dacă acestea sunt
incorecte sau incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor:
În orice moment aveți dreptul să solicitați ca toate datele personale procesate de Eastmen
sa fie șterse din sistemul nostru cu excepția următoarelor situații:
- aveți un contract de muncă valabil cu Eastmen;
- aveți o datorie la Eastmen;
- aveți un conflict legal cu Eastmen.
Dreptul de a vă opune prelucrării pe baza unui interes legitim:
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Eastmen nu va continua să
prelucreze aceste date decât dacă poate demonstra o bază legală pentru procesarea
acestora.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecția datelor:
Dacă sunteți de părere că Eastmen nu procesează sau stochează datele dvs. personale în
mod corect, ne puteți contacta. De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea de
protecția datelor.
Modificări:
Eastmen poate modifica sau completa această declarației de confidențialitate.Cea mai
recentă declarație de confidențialitate poate fi găsita pe site-urile noaste.

