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JUDEŢUL DOLJ, PRIMĂRIA COMUNEI  DRĂNIC 

CIF: 5002070, Telefon:  0251 351 070 

 

 

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER 

PERSONAL – RECRUTARE PERSONAL 

 

Stimate candidat, 

Având în vedere intenția dumneavoastră de a aplica pentru un post în cadrul Primăriei Comunei 

Drănic, în conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - 

GDPR) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Primăria Comunei Drănic vă informează: 

 

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: 

  Datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate de către Primăria Comunei 

Drănic pentru desfășurarea procesului de recrutare, în vederea unei posibile angajări. Fără a avea la 

dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal Primăria Comunei Drănic nu va putea să vă 

contacteze și să facă toate demersurile care pot duce la încheierea unui contract individual de muncă. 

Cu toate acestea, colectarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se va face cu respectarea 

garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dumneavoastră, în condițiile GDPR. 

 

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: 

  Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopul menționat mai sus. 

Primăria va prelucra datele cuprinse în CV-ul și/sau scrisoarea de intenție. De regulă acestea sunt (dar 

fără a se limita la): nume/prenume, imagine, adresă de e-mail, număr de telefon, data și locul nașterii, 

sex, nivel de studii, domiciliu, adresă, naționalitate, țara, aptitudini și abilități, istoricul locurilor de 

muncă, permis de conducerere, nivel de studii, certificări profesionale. Față de acestea se pot adăuga 

orice alte date comunicate de dumneavoastră sau solicitate în scopul prezentat la punctul 1. 

 

3. Primăria Comunei Drănic nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal din 

categoria datelor sensibile.  

  Datele cu caracter personal considerate sensibile sunt cele care dezvăluie originea etnică, 

opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența sindicală, precum și datele cu 

privire la sănătate sau datele cu privire la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. 

Ca excepție, prelucrarea va fi posibilă în scopul îndeplinirii obligațiilor sau, după caz, al exercitării 

unor drepturi specifice ale operatorului și/sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de 

muncă și al securității sociale și protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă. 
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4. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.  

  Însă, trebuie să știți că fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare, Primăria Comunei 

Drănic nu va putea să continue procesul de recrutare în ceea ce vă privește. De asemenea, în cazul în 

care veți fi selectat pentru postul la care ați aplicat și veți refuza să ne comunicați date absolut necesare 

pentru încheierea contractului individual de muncă este posibil ca respectivul contract individual de 

muncă să nu vă poată fi încheiat, în condițiile legii. 

 

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către destinatari împuterniciți 

expres de către Primăria Comunei Drănic, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile 

privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării. 

 

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate pentru efectuarea demersurilor aferente 

procesului de recrutare vor fi reținute de Primăria Comunei Drănic până la data la care postul 

va fi ocupat. Primăria Comunei Drănic va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal 

timp de 6 luni după data la care postul este ocupat, numai dacă vă veți exprima consimțământul 

expres în acest sens. 

 

7. Drepturile pe care le aveți în baza prevederilor GDPR sunt următoarele: 

 Dreptul de acces - aveti dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre 

dumneavoastră. 

 Dreptul la rectificare - aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dumneavoastră, 

care sunt inexacte sau incomplete. 

 Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) - ȋn anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe 

care le deținem să fie șterse din evidențele noastre. 

 Dreptul la restricționarea prelucrării - ȋn cazul ȋn care se aplică anumite condiții, aveți dreptul 

să restrictionați prelucrarea. 

 Dreptul la portabilitate - aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte 

organizații. 

 Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv al profilării - aveți, de asemenea, dreptul 

de a vă opune a fi supuși efectelor juridice ale prelucrării sau profilării automate. 

 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, respectiv dreptul de a vă adresa justiției, în măsura în care 

considerați că nu v-au fost respectate drepturile sau că ați fost prejudiciat în vreun fel. 

 

 Pentru mai multe informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal, puteți accesa 

site-ul nostru https://primariadranic.ro/g-d-p-r/ sau ne puteți scrie la adresa de e-mail: 

dpo@primariadranic.ro. 

 

 

https://primariadranic.ro/g-d-p-r/

