INFORMARE
privind protecția datelor cu caracter personal ale candidaților sau participanților la procesele
de recrutare şi selecţie și la stagiile de practică oferite de Banca Națională a României

I.

Banca Națională a României – operator de date cu caracter
personal

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, Banca Națională a României cu sediul în str. Lipscani,
nr. 25, sector 3, București este operator de date cu caracter personal.
Prezenta informare explică modul în care Banca Națională a României, în calitate de operator
de date cu caracter personal, prelucrează și asigură confidențialitatea datelor personale pe care
ni le oferiți voluntar prin completarea chestionarului/formularului și prin transmiterea
documentelor (CV și alte documente justificative) pentru înscrierea la procesul de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant sau la un stagiu de practică.

Toate datele şi documentele pe care ni le transmiteți astfel, vor fi utilizate exclusiv pentru
prelucrarea cererii dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul General privind Protecția Datelor –RGPD) și ale legislației naționale aplicabile.

II.

Informații relevante despre RGPD

Definiții
Date cu caracter personal

orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă
este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în
special prin referire la un element de identificare cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator
online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice
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culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu

caracter personal

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal
cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție
în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea.

Drepturile dumneavoastră
În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, candidații la
procesele de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul băncii, precum
şi participanţii la stagiile de practică organizate de Banca Naţională a României, ale căror date
sunt prelucrate, au următoarele drepturi:

 Dreptul de acces (art. 15 din RGPD)
Aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Banca
Națională a României și dreptul de acces la datele respective.

 Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD)
Aveți dreptul de a obține de la Banca Națională a României, rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care vă privesc. Ținându‐se seama de scopurile în care au fost prelucrate
datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt
incomplete.

 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din RGPD)
În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) v‐ați
retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și
nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu
caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă
privesc.
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 Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18)
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Banca
Națională a României, în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității
acestora;
(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter
personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
(c) Banca Națională a României nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar
solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanță;
(d) v‐ați opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD, pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Băncii Naționale a României prevalează
asupra drepturilor dvs.

 Dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din RGPD)
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le‐ați furnizat
într‐un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de
a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Băncii Naționale a României, în
cazul în care:
a)

prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art.6 alin.(1) litera (a) sau al art.9

alin.(2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul art.6 alin.(1) litera (b) din RGPD; și
b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată(art.
22 din RGPD)
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la
dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte
juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într‐o măsură semnificativă, cum ar fi
performanța la locul de muncă.
Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru executarea contractului individual de muncă între dumneavoastră
și Banca Națională a României;
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(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care
prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor,
libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

 Dreptul de retragere a consimțământului (art.7 alin.(3) din RGPD)
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în
orice moment printr‐o cerere expresă.

În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal au fost încălcate, aveți:
 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal;
 Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.

III.

Persoanele vizate

În contextul prezentei informări, persoanele vizate sunt candidaţii la procesele de recrutare şi
selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul băncii, precum şi participanții la stagiile
de practică organizate de Banca Naţională a României.

IV.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Banca Națională a României prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în condiții de
siguranță și numai pentru scopurile specificate, astfel:
 Informaţii solicitate în scopul efectuării demersurilor la cererea persoanei vizate înainte
de încheierea contractului individual de muncă (art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD)
Banca Naţională a României prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor la
procesele de recrutare, în scopul evaluării tuturor participanților la proces în vederea
recrutării uneia sau mai multor persoane al căror profil corespunde cerințelor posturilor
vacante publicate.
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În acest scop, colectăm următoarele date cu caracter personal:
Nume și prenume, semnătura candidaților, poza, adresă de domiciliu și de reședință, sex,
număr de telefon, data și locul nașterii, adresă de e‐mail, naționalitatea, cartea de
identitate, CNP, stare civilă, situație familială, studii, referințe, date referitoare la legături
de rudenie cu salariați din Banca Națională a României, date referitoare la fapte penale,
antecedente

penale

și

la

urmărirea

penală,

curriculum

vitae,

scrisoare

de

motivație/intenție, declarație pe propria răspundere și documente justificative, date
rezultate în urma testărilor psihometrice, evaluării medicale şi/sau psihologice, după caz.

 Informaţii solicitate în baza consimțământului persoanei vizate pentru prelucrarea
datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri (art. 6 alin. (1) lit. a)
din RGPD)
a. Banca Naţională a României prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor
care au obţinut minimum 7 puncte la evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin
test profesional scris şi interviu, pe o perioadă de 6 luni de la anunțarea rezultatului
final, la solicitarea structurii organizatorice pentru care a fost organizat procesul de
recrutare iniţial sau în schema altei structuri organizatorice cu criterii de selecţie
comparabile, în cazul în care se vacantează posturi similare .
b. Banca Naţională a României prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor
la procesul de selecţie pentru participarea la un stagiu de practică în cadrul Băncii
Naţionale a României.

În acest scop, colectăm următoarele date cu caracter personal:
Nume și prenume, semnătură, poză, data nașterii, adresă, sex, număr de telefon,
adresă de e‐mail, studii, scrisori de recomandare, curriculum vitae, scrisoare de
intenție, documente justificative.
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V.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate până la finalizarea procesului de
recrutare ori selecție și inclusiv până la finalizarea stagiului de practică, în cazul candidaților
admiși în acest sens, la care se adaugă perioada de stocare în vederea auditării și în scop juridic,
în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv cu dispozițiile privind
arhivarea.

VI.

Transferul datelor cu caracter personal către state terțe

Nu transferăm datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale.

VII.

Accesul la datele cu caracter personal și destinatarii acestor date

Datele cu caracter personal furnizate în scopul ocupării unui post vacant sunt accesate de:
salariaţii Direcţiei resurse umane, Serviciul management resurse umane, precum şi de
reprezentanți ai structurilor organizatorice pentru care a fost organizat procesul de recrutare şi
selecţie.
Alți destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi:
 prestatori externi (prestatorul de servicii în domeniul testării psihometrie pentru
recrutare şi selecţie și prestatorul de servicii de medicina muncii);
 salariați ai Direcției protecția valorilor (responsabili cu medicina muncii);
 salariați ai Serviciului organizare și planificare (responsabili cu elaborarea fișelor de
post);
 salariaţi ai Direcţiei audit intern, în vederea derulării misiunilor de audit;
 reprezentați

ai

Direcției

protecția

valorilor,

în

vederea

facilitării

accesului

dumneavoastră în sediul instituției;
 reprezentanți ai Cancelariei Băncii Naționale a României, în vederea informării de
securitate și completării angajamentului de confidențialitate.
Datele cu caracter personal furnizate în scopul participării la un stagiu de practică sunt
accesate de salariații Direcției resurse umane, Serviciul perfecționare profesională și
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dezvoltarea carierei, precum şi de reprezentanții structurilor organizatorice implicate în
programul stagiilor de practică în Banca Națională a României.
În cazul în care sunteţi admis pentru a efectua un stagiu de practică în Banca Națională a
României, o parte din datele cu caracter personal vor fi accesate de:
 reprezentaţi

ai

Direcţiei

protecţia

valorilor,

în

vederea

facilitării

accesului

dumneavoastră în sediul instituției;
 reprezentați ai Direcţiei servicii informatice, în vederea creării conturilor de e‐mail
utilizate pe perioada stagiului de practică;
 reprezentanți ai Cancelariei Băncii Naționale a României, în vederea informării de
securitate și completării angajamentului de confidențialitate;
 salariați ai Direcției audit intern, în vederea derulării misiunilor de audit

VIII.

Securizarea datelor

Transmiterea documentelor necesare înscrierii în procesul de recrutare sau la un stagiu de
practică se face prin e‐mail.
Stocarea documentelor se face pe un spațiu de stocare/locație virtuală și fizică la care au acces
exclusiv persoanele implicate în procesul de recrutare sau selecție, precum şi persoanele
implicate în desfășurarea stagiilor de practică.
Toți salariații implicați în organizarea și desfășurarea procesului de recrutare sau a programului
de stagii de practică sunt instruiți corespunzător în domeniul protecției datelor cu caracter
personal şi înțeleg riscul compromiterii acestora.

IX.

Retragerea consimţământului

Retragerea consimţământului se poate realiza în orice moment printr‐o cerere expresă
transmisă pe adresa de e‐mail datepersonale@bnro.ro și/sau în scris la adresa de
corespondență Banca Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod
poștal 030031, fără a afecta legalitatea operaţiunilor de prelucrare efectuate înainte solicitării
de retragere.
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X.

Cum vă exercitați drepturile

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să
vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa
responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al Băncii Naționale a României, la
adresa de e‐mail datepersonale@bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență Banca
Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031.
Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

XI.

Actualizare

Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și
modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință, care se va realiza
prin publicare pe site‐ul Băncii Naționale a României.

XII.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul Băncii Naționale a României poate fi
contactat la următoarea adresă de e‐mail: datepersonale@bnro.ro și/sau în scris, la adresa de
corespondență Banca Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod
poștal 030031.
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