
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
LA NIVELUL FNGCIMM S.A.-IFN IN PROCESUL DE 

RECRUTARE-SELECTARE-ANGAJARE

INFORMARE DESTINATA CANDIDATILOR LA 
ANGAJARE SI SALARIATILOR FONDULUI



In primul rand: Felicitari! 

In al doilea rand: Indiferent daca sunteti candidat la angajare sau salariat al

Fondului, trebuie sa stiti unele lucruri legate de modul in care prelucram

datele dumneavoastra cu caracter personal.

In cazul in care ati ales sa candidati pentru unul

dintre posturile noastre vacante, ati facut o

alegere inteleapta!

In cazul in care demersul dumneavoastra s-a

incheiat cu succes si sunteti salariat al Fondului,

ne bucuram ca faceti parte din echipa noastra!



Ce date personale colectam/procesam

si de ce?

Datele cu caracter personal  (DCP) sunt procesate/colectate
acolo unde:
 se iau masuri legate de solicitarea / ofertarea locurilor de 

munca sau pentru incheierea unui contract de munca cu 
dumneavoastra;

 exista o obligatie legala;
 procesarea se realizeaza pentru interesele noastre legitime 

de afaceri, precum si in procesul de evaluare a 
compatibilitatii dumneavoastra cu exigentele postului pentru
care ati aplicat;

 am obținut consimțământul dvs. – doar in situatia in care, 
desi nu ati obtinut postul pentru care ati aplicat, va
consideram eligibil pentru potentiale oportunitati viitoare de 
angajare si dorim sa pastram datele dumneavoastra
personale pentru o perioada limitata de timp.



Drepturile dumneavoastra in legatura 

cu datele personale

- dreptul de a fi informat;
- dreptul de a avea acces la DCP;
- dreptul de rectificare;
- dreptul de stergere; 
- dreptul de restrictionare a procesarii DCP;
- dreptul de portare a datelor;
- dreptul la opozitie in conformitate cu art. 21 GDPR; 
- dreptul de a va retrage consimtamantul;
- dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere.



Scopul procesarii si Natura datelor personale

Comunicarea cu dumneavoastra in 
legatura cu cererea de angajare

- date personale;
- referinte (acolo unde este cazul)

Evaluarea aplicatiei dumneavoastra 
in raport cu cerintele posturilor 
disponibile

- date personale;
- educatia;
- abilitati;
- locuri de munca anterioare;
- remuneratia solicitata.

Analiza inainte de angajare (atunci 
cand ati primit o oferta de munca 
din partea noastra)

- detalii personale;
- educatie si training;
- experienta profesionala anterioara;
- identificarea, pentru referinte a fostilor 

manageri;
- cazier judiciar.

Orice alte informatii pe care doriti, 
voluntar, sa ni le aduceti la 
cunostinta

Opinii, informatii furnizate in e-mail-uri ori in 
timpul conversatiilor telefonice, ori informatii 
despre actuala remuneratie



Cum colectam datele cu caracter personal?

Direct de la dumneavoastra, 
prin intermediul: 

 CV-ului, 
 scrisorii de intentie, 
 cartii de identitate sau
 a altor documente

colectate prin interviu
sau alte forme de 
evaluare;

Atunci cand primiti o oferta
de angajare, pot fi colectate
DCP si din alte surse, pentru
obtinerea de informatii
precum: 

 referinte de la fosti
angajatori si colegi, 

 autoritati publice si
 surse de informare

disponibile publicului larg.



Cu cine schimbam informatii legate de datele

cu caracter personal?

DCP pot fi transmise furnizorilor externi (ex. furnizorii de
servicii medicale) precum si contractorilor si
consultantilor cu care exista acorduri in acest sens,
pentru buna desfasurare a activitatii de afaceri.

De asemenea, DCP pot fi furnizate oricarei entitati
competente, organe de reglementare, agentii
guvernamentale, instante judecatoresti, reprezentati
legali si altor persoane anume desmnate, in legatura cu
serviciile de consultanta pe care ni le ofera, in scopuri
strict limitate si specifice sau alte terte parti (politie,
autoritatile de supraveghere financiara, agentii fiscale)
sau pentru apararea drepturilor noastre legale.



Ce se intampla daca nu ne furnizati datele cu 

caracter personal?

Nu exista nici o obligatie legala sau contractuala pentru a ne 
furniza propriile dumneavoastra date cu caracter personal. 
Cu toate acestea, in lipsa acestor informatii nu este posibila
procesarea sau procesarea corecta a cererii.

Multumim!


