
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

~participant Hackathon~

Dreptul dumneavoastră la protejarea datelor cu caracter personal este tratat cu seriozitate și

responsabilitate în cadrul societății noastre. În acest sens, vă transmitem mai jos informații cu

privire la modul în care societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

pe care ni le furnizați în vederea participării la evenimentul Hackathon organizat de Tremend

Software Consulting S.R.L. („Evenimentul”), precum și la drepturile pe care le aveți cu privire la

acestea.

Datele noastre de identificare și de contact sunt următoarele:

Denumire Operator: TREMEND SOFTWARE CONSULTING S.R.L. („Tremend”)

Sediul: București, strada Cluj nr. 83, clădirea 8B, scara 1, etaj 7, ap 32, camera nr. 2, sector 1

Adresa de corespondență: București, Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 4, cladirea TN02, Sector 3,

Bucuresti, 030134

Număr de înregistrare: J40/18290/2005, cod unic de înregistrare 18089451

Persoana de contact pentru aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal: dl. Emil

Dumitrache Tel: +4021 223 7700; e-mail: emil.dumitrache@tremend.com.

CE DATE PRELUCRĂM

Tremend va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de operațiunea

de prelucrare și de acordul dumneavoastră în acest sens:

● date pentru înscrierea la Eveniment: nume, prenume, funcție, e-mail, telefon, mesaj legat

de motivația personală;

● date aferente CV-urilor: date standard legate de identitatea dumneavoastră (nume,

prenume, adresa etc.), date personale (data și locul nasterii, naționalitate, gen, număr de

telefon, adresă de e-mail, hobby-uri și arii de interes etc.), poza dumneavoastră, dacă în

mod voluntar ați furnizat o astfel de poză (e.g.prin includerea în CV sau în alte documente

furnizate de către dumneavoastră), afilieri la diverse grupuri/entități/cluburi profesioanle,

culturale sau de altă natură dacă astfel de date sunt incluse în CV sau în alte documente

furnizate de către dumneavoastră, date cu privire la experiența dumneavoastră
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profesională (date cu privire la angajatorii anteriori, încetarea contractului individual la

ultimul loc de muncă și activitatea desfasurată acolo, proiecte speciale etc.), abilități

lingvistice, date cu privire la pregatireă dumneavoastră profesională (diplome, certificate,

stagii de practică, instruiri speciale etc.), dacă se aplică, informații cu privire la deținerea

unui permis de muncă și/sau cu privire la rezindența dumneavoastră în Spațiul Economic

European (SEE), rezultatele testelor de evaluare efectuate de centrele de evaluare, dacă

ne-au fost furnizate de către dumneavoastră în CV și celelate documente furnizate de către

dumneavoastră, orice altă informație pe care o furnizați către Tremend ca parte din CV,

orice alte date personale (altele decât cele mentionate mai sus) care necesită prelucrare în

virtutea legii și în limita scopurilor menționate mai sus.

● date aferente fotografiilor / înregistrărilor video în care apăreți, realizate în cadrul

Evenimentului, dacă există acord în acest sens.

● date necesare pentru revendicarea premiilor aferente Evenimentului precum cele din

facturile fiscale emise de agențiile de turism de la care câștigătorii achiziționează pachetul

de vacanță, destinație vacanță, perioadă vacanță, etc.

CUM UTILIZĂM DATELE ȘI ÎN CE TEMEI

Înscrierea în vederea participării la Eveniment și selecția participanților la Eveniment

Vom utiliza datele funizate de dumneavoastră (în special cele aferente înscrierii la Eveniment și

cele din CV-uri), pentru a vă permite înscrierea în vederea participării la Eveniment și pentru a

realiza selecția celor care pot participa la Eveniment.

Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 6 lit. b) din Regulament – pentru

executarea unui contract.

I. Participanți selectatați pentru participarea la Eveniment

Participarea la Eveniment

Dacă veți fi selectați pentru a participa la Eveniment, vom utiliza datele dumneavoastră (în special

cele aferente înscrierii la Eveniment a vă anunța că ați fost selectat să participați la Eveniment și

pentru a vă permite participarea la Eveniment. Astfel, vă vom contacta pentru a vă informa că ați

fost selectați să participați la Eveniment și pentru a vă transmite diverse detalii aferente

Evenimentului.
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Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 6 lit. b) din Regulament – pentru

executarea unui contract.

Stocarea datelor pentru comunicări viitoare

Datele dumneavoastră pot fi stocate, dacă vă exprimați consimțământul în acest sens, pentru o

perioadă de 3 ani dupa finalizarea Evenimentului, în vederea transmiterii unor comunicări în

legătură cu alte evenimente organizate de Societate, inclusiv în scop de recrutare.

Aceasta prelucrare se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) din Regulament –

consimțămîntul dumneavoastră. Pentru a vă exprima consimțământul în acest sens, vă rugăm să

bifați căsuța corespunzătoare la momentul completării formularului de înscriere la Eveniment.

Prelucrarea fotografiilor / inregistrarilor video

Tremend intenționează să prelucreze datele dumneavoastră aferente fotografiilor / înregistrărilor

video fie în scop intern, pentru raportări / comunicări interne în legătură cu Evenimentul, fie

pentru publicarea unui anunț pe retelele de socializare ale Tremend / site-ul Tremend.

Aceste date sunt prelucrate in conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) din Regulament –

consimțământul dumneavoastră. Pentru a vă exprima consimțământul în acest sens, vă rugăm să

bifați căsuța corespunzătoare la momentul completării formularului de înscriere la Eveniment.

Desemnarea câștigătorilor premiilor aferente Evenimentului

În cazul în care veți fi desemnat câștigător al unui premiu aferent Evenimentului, date precum cele

menționate în cuprinsul facturilor fiscale emise de agențiile de turism de la care câștigătorii

achiziționează pachetul de vacanță, destinație vacanță, perioadă vacanță, etc. vor fi prelucrate de

Tremend în temeiul art. 6 alin. 1 lit f) din Regulamentul CE nr. 679/2016, în considerarea interesului

nostru legitim de a avea dovada că premiile au fost acordate și ridicate de participanții desemnați

câștigători.

Am analizat și am comparat interesul nostru legitim în raport cu drepturile și libertătile

dumneavoastră și în raport cu consecințele pe care prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile

menționate mai sus le are asupra dumneavoastră și am ajuns la concluzia că nu încălcam

drepturile și interesele dumneavoastră:

- am limitat la maximum atât scopul prelucrarii cât și volumul de date prelucrate;
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- am limitat accesul angajatilor nostri la datele dumneavoastră cu caracter personal strict la

persoanele care au nevoie să prelucreze aceste date în scopurile indicate mai sus; și

- păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de securitate și protecție

adecvată și nu le vom prelucra în alte scopuri decât cele menționate în cuprinsul prezentei

informări.

II. Participanți care nu au fost selectatați pentru participarea la Eveniment

Stocarea datelor pentru activități de recrutare viitoare

Datele dumneavoastră pot fi stocate, dacă vă exprimați consimțământul în acest sens, pentru o

perioadă de 3 ani dupa finalizarea Evenimentului, în vederea transmiterii unor comunicări în

legătură cu alte evenimente organizate de Societate, inclusiv în scop de recrutare.

Această prelucrare se realizează în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) din Regulament –

consimțămîntul dumneavoastră. Pentru a vă exprima consimțământul în acest sens, vă rugăm să

bifați căsuța corespunzătoare la momentul completării formularului de înscriere la Eveniment.

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

De regulă, datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul Tremend. Dar, dacă vă exprimați

consimțământul pentru participarea la procesul de recrutare, datele dumneavoastră (în special cele

aferente CV-urilor) vor fi transmise către Cats Software Inc, un furnizor al unui sistem de

înregistrare candidați, situat în SUA. Cats Software Inc stocheză datele pe serverele Amazon, de

asemenea, situate în SUA. Astfel, datele dumneavoatră vor fi transmise în afara Uniunii Europene,

dar transmiterea datelor se face cu respectarea prevederilor regulamentului general de protecție a

datelor (Amazon a aderat la clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană).

Datele aferente fotografiilor / înregistrarilor video (în măsura în care ați fost de acord cu

prelucrarea acestora) vor putea fi transmise către ceilalți Participanți la Eveniment în funcție de

solicitări.

Totodată, datele publicate de Tremend pe site-ul Tremend sau pe rețelele de socializare ale

Tremend, conform consimțământului dumneavoastră, pot fi accesate de toți utilizatorii care

accesează site-ul / rețelele de socializare. Prin exprimarea consimțământului pentru publicarea

datelor pe site-ul Tremend sau pe rețelele de socializare ale Tremend, înțelegem că v-ați exprimat

consimțământul pentru ca toți utilizatorii care accesează site-ul / rețelele de socializare să aibă
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acces la aceste date, fară ca Tremend să poată în vreun fel controla modul în care acești utilizatori

vor prelucra datele dumneavoastră.

În toate situațiile, transmiterea datelor se va face în situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării

și în conformitate cu principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele prelucrate pentru înscrierea la Eveniment și cele referitoate la participarea dumneavoastră

la Eveniment vor fi păstrate o perioadă de 3 ani de la data finalizarii acestuia, pentru respectarea

termenului general în cadrul căruia pot fi formulate plângeri sau reclamații.

Datele din CV-uri vor fi păstrate pe perioada desfășurării Evenimentului. Dacă veți opta pentru

stocarea datelor pentru comunicări viitoare, datele dumneavoastra vor fi stocate pentru 3 ani.

În cazul acordării premiilor către participanți, datele incluse în documentele justificative care au

stat la baza acordării acestora, precum procese-verbale de acordare, vor fi păstrate o perioadă de 10

ani de la data închiderii anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților

competente în cazul în care acestea le solicită.

CE DREPTURI AVEȚI

Aveți următoarele drepturi în legătura cu datele cu caracter personal prelucrate de Tremend:

Dreptul de ACCES – aveți dreptul ca, în orice moment, să stiți ce date prelucrăm cu privire la

dumneavoastră precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Dreptul de RECTIFICARE - în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la

dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați

rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.

Dreptul la ȘTERGEREA datelor („Dreptul de a fi uitat”) în baza căruia, în anumite situații (ca

atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate ori datele sunt

prelucrate ilegal sau în alte situații prevazute de lege), puteți solicita ștergerea datelor

dumneavostră cu caracter personal.

Dreptul de RESTRICȚIONARE a prelucrării datelor în baza căruia, în anumite situații (ca atunci

când cconsiderați ca datele prelucrate de Tremend nu sunt exacte sau în alte situatii prevăzute de

lege), puteți solicita, iar Tremend este obligată să opreasca temporar folosirea datelor

dumneavoastră cu caracter personal până când se clarifica situația exactă a acestor date.
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Dreptul la OPOZITIE în baza căruia:

● Atunci cand Tremend prelucreaza datele dumneavoastră pentru a-și asigura un interes

legitim (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul CE nr. 679/20016), suplimentar față

de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă opune prelucrăarii datelor dumeavoastră.

● În cazul în care utilizați acest drept Tremend nu mai poate prelucra datele dumneavoastră,

decat dacă vă arată și vă explică de ce modul și motivele pentru care prelucreaza datele

dumneavoastră sunt foarte importante și de ce prelucrarea datelor dumneavoastră în

continuare nu va încalcă drepturile și interesele dumneavoastră legitime

Dreptul la RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI, în baza caruia:

● Atunci cand Tremend prelucrează datele exlusiv pe baza acordului dumneavoastra expres

în acest sens (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul CE nr. 679/2016), suplimentar

față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vș retrage acordul cu privire la

prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

● Pentru a utiliza acest drept nu este nevoie decat de transmiterea unei solicitari in acest sens

la adresa de e-mail menționată mai sus sau la sediul Tremend.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare scrisă

pe email, la adresa de contact indicata la punctul 1 din prezentul document, sau inregistrata la

sediul Tremend.

In plus, dacă sunteți de părere că Tremend nu a acționat în conformitate cu legislația privind

protecția datelor, vă puteti adresa sau puteti depune o plângere la :

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul

in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Mun. Bucuresti,

Romania; Email: anspdcp@dataprotection.ro; Telefon fix: +40.318.059.211; +40.318.059.212

- Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului competent de la

domiciului Dumneavoastra sau de la sediul Tremend.

Pentru orice informații suplimentare despre aceste drepturi și despre prelucrarea datelor

dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Tremend ne puteți contacta la datele de contact

indicate in preambulul prezentei note de informare.
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