
Notificări privind protecția datelor

1. Informații generale

a) Introducere
Prin aceste Notificări privind protecția datelor, dorim să vă informăm despre prelucrarea datelor și despre confidențialitatea
datelor în legătură cu site-ul web al METRO destinat persoanelor în căutarea unui loc de muncă și candidaților la obținerea unui
loc  de  muncă.  Acest  site  web  pe  care  îl  vizitați  este  utilizat  pentru  a  veni  în  sprijinul  METRO  și  societățile  sale  afiliate  în
activitățile de recrutare și încadrare în muncă oferind posibilitatea căutării de locuri de muncă, a depunerii online a aplicațiilor și
funcționalități de comunicare și notificare. Respectarea confidențialității cu privire la datele dv. și asigurarea informării dv. despre
modul de utilizare al datelor dumneavoastră în scopuri de recrutare și angajare este important pentru noi. Facem tot posibilul ca
să ne asigurăm că informațiile dumneavoastră personale rămân confidențiale și conforme cu toate legile aplicabile în domeniul
protecției datelor. Prin urmare, vă rugăm să vă informați citind următoarele Notificări privind protecția datelor sau să ne
contactați dacă aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea datelor sau la procesul de ocupare a locurilor de muncă din cadrul
societății noastre. La depunerea fiecărei candidaturii pentru un post vacant vi se va cere să citiți și să vă dați acordul pentru o
declarație de confidențialitate separată privind transmiterea datelor dumneavoastră în cadrul procesului de selecție a candidaților
din societatea respectivă.

b) Operatorul de date cu caracter personal
Subscrisa, METRO AG, Metro-Straße 1 din Düsseldorf 40235, Germania (denumită în continuare „METRO”) are calitatea de
operator de date cu caracter personal, conform GDPR, fiind responsabilă pentru prelucrarea datelor, explicată mai jos. Acesta se
aplică datelor  cu  caracter  personal  pe  care  dumneavoastră le  furnizați  pe  site-ul  web  de  recrutare  globală al  METRO,  nu  și
candidaturilor transmise unei anumite societăți METRO. Pentru întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor, vă rugăm
să îl contactați pe responsabilul cu protecția datelor din cadrul societății noastre, ale cărui date de contact le găsiți mai jos.

c) Responsabilul cu protecția datelor
Puteți să luați legătura cu responsabilul cu protecția datelor din cadrul societății noastre utilizând următoarele date de contact:

· E-Mail: dataprivacy@metro.jobs.

2. Informații referitoare la prelucrare

a) Înregistrarea utilizatorilor

Dacă doriți, puteți să creați un cont de utilizator pe site-ul global METRO destinat persoanelor în căutarea unui loc de muncă și
candidaților  la  obținerea  unui  loc  de  muncă și  să creați  un  profil  personal  detaliat.  Contul  dumneavoastră vă va  permite  să
utilizați site-ul web pentru a ne transmite online cererile dumneavoastră de angajare în cadrul societății afiliate METRO.

Pentru a vă crea un profil personal detaliat, trebuie să furnizați date cu caracter personal, inclusiv prenumele, numele, adresa de
e-mail, numărul de telefon și domiciliul. Aveți posibilitatea să vizualizați, să modificați sau să dezactivați profilul cu informațiile cu
caracter personal furnizate, în orice moment, accesând contul dumneavoastră (Profilul meu) și introducând numele de utilizator
și parola pe care ați ales-o. Dacă aveți deja creat un profil personal în scopul înregistrării în baza de date de pe site-ul METRO
pentru  persoanele  în  căutarea  unui  loc  de  muncă,  acesta  vă va  ajuta  să creați  un  profil  personal  detaliat  copiind  toate
informațiile furnizate cu ocazia înregistrării în profilul personal detaliat. De asemenea, dacă doriți, puteți să vă completați profilul
personal utilizând contul deținut pe LinkedIn®. Printr-o înregistrare unică și prin confirmarea adresei dv. de e-mail și a parolei
salvate pe LinkedIn®, informațiile selectate sunt copiate în cererea dumneavoastră printr-un portal de locuri de muncă online,
acestea ar putea include informațiile  stocate în Profilul  dv. de pe LinkedIn®: prenume, nume, experiența profesională,  studii
aplicate, competențe și cunoștințe sau recomandări. Puteți selecta informațiile pe care le puteți transfera de pe LinkedIn® către
contul dv. Taleo.

Puteți vizualiza și actualiza datele furnizate în orice moment în contul dumneavoastră și puteți să retrageți aplicația accesând
intrarea respectivă și făcând click pe butonul retragere. Profilul dumneavoastră poate fi accesat de către salariații din echipa de
recrutare a METRO AG sau a societății locale afiliate METRO cărora le-ați transmis candidaturile, pentru a verifica situația
profilului dumneavoastră și în scopuri de asistență – de exemplu, pentru resetarea parolei dumneavoastră. Aveți posibilitatea să
transmiteți profilul personal sub forma depunerii unei candidaturii pentru posturile vacante din cadrul societăților METRO afiliate
care oferă locuri de muncă pe site-urile web ale METRO. Faceți click aici pentru a afla care dintre aceste societăți aparțin METRO.

Prin completarea unei cereri-tip, transmiterea candidaturii, trimiterea unor e-mailuri sau furnizarea unor date cu caracter
personal suplimentare salariaților unei societăți afiliate METRO în cadrul procesului de depunere a candidaturilor, datele
dumneavoastră cu caracter personal  sunt puse la dispoziția  unei  anumite societăți  afiliate METRO. În cadrul  acestui  proces, vă
vom informa separat, printr-o Declarație privind confidențialitatea datelor specifică societății, pe care vi se va solicita să v-o
însușiți și cu privire la care vi se va solicita consimțământul.

Dacă sunteți interesat generic de oportunitățile de muncă sau dacă METRO și societățile sale afiliate nu oferă în prezent posturi
vacante, puteți să vă abonați la alerte cu locuri de muncă. Înainte de a putea primi alerte cu locuri de muncă prin e-mail, trebuie
să furnizați informații specifice, inclusiv numele, adresa de e-mail, categoria de locuri de muncă și preferințele exprimate de dv.
cu privire la locul de desfășurare a muncii. Pentru confirmarea înregistrării, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră
pentru ca soluția de recrutare METRO să vă transmită notificări automate pe adresa de e-mail furnizată imediat ce apar posturi
vacante care respectă criteriile dumneavoastră. Veți avea posibilitatea să vă dezabonați în orice moment, prin funcția
dezabonare prezentă în alerta de locuri de muncă care v-a fost transmisă.
Datele cu caracter personal pe care le veți furniza în timpul înregistrării contului, a creării profilului și a abonării pentru alerta de
locuri de muncă vor fi procesate în scopul operării acestor servicii. Prelucrarea se face numai cu acordul dumneavoastră prealabil
și  are ca temei juridic art.  6 alin.  1,  teza 1, litera b) GDPR. Furnizarea datelor cu caracter personal  este voluntară; cu toate
acestea, nu veți putea să înregistrați și să utilizați un cont de pe site-ul nostru web decât dacă furnizați datele dumneavoastră
personale. Dacă nu doriți să utilizați acest serviciu online, aveți posibilitatea de a transmite cereri scrise, prin poștă, pe adresa
unei societăți afiliate METRO aleasă de dumneavoastră. Datele cuprinse în cererea dumneavoastră vor fi procesate pentru a
putea decide încheierea unui contract cu dumneavoastră și în scopuri de administrare a personalului în legătură cu finalizarea
procesului  de angajare. Prelucrarea acestor date are ca temei juridic art.  6 alin.  1,  teza 1, litera b) GDPR. Datele furnizate în
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cererea depusă de dumneavoastră sunt necesare pentru a ne permite să luăm legătura cu dumneavoastră. În cazurile prevăzute
de lege, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate și în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Prelucrarea
acestor date are ca temei juridic art. 6 alin. 1, teza 1, litera b) GDPR.

Dacă ne transmiteți informațiile dumneavoastră împreună cu o cerere prin intermediul site-urilor noastre web destinate carierelor
și locurilor de muncă, societățile afiliate din cadrul Grupului METRO la care ați aplicat vor avea acces la datele dumneavoastră.
Printre  angajații  din  cadrul  acestor  societăți  cu  drepturi  de  acces  se  numără operatorii  autorizați,  cum  ar  fi  membrii
departamentelor de Tehnologia Informației, Departamentelor de Resurse Umane și persoanele responsabile cu aprobarea
posturilor vacante și a angajărilor. Această prelucrare este necesară în scopul derulării procesului de transmitere a candidaturilor
și pentru a decide încheierea unui contract cu dumneavoastră. Aceasta are ca temei juridic art. 6 alin. 1, teza 1, litera b) GDPR.
Datele furnizate de dv. sunt necesare pentru a ne permite nouă sau societăților noastre afiliate să luăm o decizie în legătură cu
cererea dumneavoastră și cu încheierea unui contract cu dumneavoastră.

Site-ul web al METRO destinat persoanelor în căutarea unui loc de muncă și candidaților la obținerea unui loc de muncă și site-
urile web referitoare la cariere ale societăților locale afiliate METRO sunt furnizate prin intermediul unor soluții tehnice web
oferite de terți, care ne ajută să gestionăm aplicațiile. Din acest motiv, și furnizorii noștri de servicii au acces la datele
dumneavoastră cu caracter personal.  Furnizorii  noștri  de servicii  au calitatea de persoane împuternicite de noi,  operatorul  de
date  cu  caracter  personal,  în  conformitate  cu  art.  28  GFPR.  METRO  și  furnizorii  săi  de  servicii  utilizează măsuri  tehnice  și
organizaționale de securitate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării
acestora  de  către  persoane  neautorizate.  Orice  date  cu  caracter  personal  care  sunt  furnizate  METRO  sau  furnizorilor  săi  de
servicii vor fi transmise și stocate în formă criptată. Datele furnizate de dumneavoastră în scopul abonării la alerte cu locuri de
muncă,  a creării  profilului  și  a procesului  de trimitere a candidaturilor vor fi  stocate în această soluție,  pe un server situat în
Frankfurt, Germania. Datele cu caracter personal vor fi divulgate echipelor de asistență din Europa, SUA și Asia, care au acces la
soluții, în scopul oferirii de asistență candidaților, METRO AG și societăților afiliate METRO. Prelucrarea acestor date este necesară
pentru urmărirea intereselor noastre legitime de securitate și mentenanță a sistemelor și are ca temei juridic art. 6 alin. 1, teza
1, litera f) GDPR. Transferul acestor date către Asia și SUA presupune și un transfer în state terțe situate în afara UE și SEE. Nu
există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție prin care Comisia Uniunii Europene să decidă că aceste țări pot
asigura un nivel adecvat de protecție. Transferul datelor se realizează în baza unor garanții adecvate cum ar fi clauzele
contractuale standard. Informații suplimentare sau copii după aceste garanții pot fi solicitate printr-o cerere fără o formă anume,
adresată responsabilului cu protecția datelor, utilizând datele de contact menționate mai jos la pct. 1. c).

Pe durata procesului de transmitere a candidaturilor, este posibil să primiți invitația de a participa voluntar la un interviu video.
În acest caz, numele dumneavoastră, adresa de e-mail și codul locului de muncă vor fi afișate pe platforma online a unui furnizor
de servicii terț în scopul interviului video. În scopul facilitării interviului video, programării și acordării de asistență cu privire la
orice aspecte tehnice, numele și adresa dumneavoastră de e-mail vor fi transferate către furnizorul platformei pentru interviul
video și vor fi stocate pe un server situat în Amsterdam, Țările de Jos. În ceea ce privește toate celelalte date cu caracter
personal  care  sunt  colectate,  prelucrate  și  stocate  în  legătură cu  acest  interviu  video,  veți  fi  informat  înainte  de  realizarea
interviului în cadrul platformei și vi se va solicita expres consimțământul. Prelucrarea acestor date are ca temei juridic art. 6 alin.
1, teza 1, litera a) GDPR.

Nu divulgăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal altor beneficiari decât cu consimțământul dumneavoastră sau dacă
avem o obligație legală în acest sens. Divulgarea în scopul îndeplinirii unei obligații legale are ca temei juridic art. 6 alin. 1, teza
1, litera c) GDPR.

Pe baza consimțământului dumneavoastră noi stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar
pentru transmiterea notificărilor de locuri de muncă sau pentru procesarea candidaturilor transmise de dumneavoastră, dacă
legea nu prevede altfel.  Stocarea în scopul îndeplinirii  unei  obligații  legale are ca temei juridic art.  6 alin.  1,  teza 1, litera c)
GDPR. Datele prezentate în candidatura dv. vor fi salvate în sistemul nostru de gestionare a candidaturilor pe durata a șase luni
de la finalizarea oricărui proces aferent de transmitere a candidaturilor. Acest lucru este necesar în scopul ținerii unei evidențe în
eventualitatea unui proces ulterior privind discriminarea, acesta constituind interesul nostru legitim. Stocarea are ca temei juridic
art. 6 alin. 1, teza 1, litera f) GDPR. Contul de utilizator și datele cu caracter personal incluse în acesta vor fi stocate pentru o
perioadă de până la douăzeci și patru de luni de la data ultimei dumneavoastră activități sau până când îl dezactivați utilizând
meniul disponibil în cont sau printr-o solicitare de dezactivare adresată nouă.

b) Comunicare prin e-mail

Prin crearea unui cont pe site-ul web al METRO destinat persoanelor în căutarea unui loc de muncă și candidaților la obținerea
unui loc de muncă sau pe orice site-uri subordonate deținute și operate de societățile afiliate ale METRO, adresa dumneavoastră
de e-mail va fi utilizată pentru a vă transmite e-mailuri în scopul de a vă oferi informații legate de carieră și alte informații
pertinente. E-mailurile pe care le veți primi ar putea conține informații referitoare la intrarea în cont și anunțuri despre expirarea
contului  dumneavoastră și  alerte  despre  oportunități  de  angajare  interesante,  în  funcție  de  profilul  dumneavoastră și  de
preferințele exprimate. Prelucrarea se va face numai cu acordul dumneavoastră prealabil și are ca temei juridic art. 6 alin. 1,
teza 1, litera b) GDPR. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară, dar, dacă nu furnizați adresa dv.
de  e-mail,  nu  vă vom  putea  trimite  e-mailuri  de  informare.  Adresa  dv.  de  e-mail  va  fi  stocată până la  retragerea
consimțământului sau până la dezactivarea contului dv. În cazul în care nu mai doriți să primiți e-mailuri din partea METRO sau
al unuia dintre afiliații săi, puteți administra preferințele și setările de la Profilul dumneavoastră. În acest scop, faceți click pe
linkul care apare în alerta de locuri de muncă “dezabonare” sau contactați-l pe administratorul portalului și solicitați asistență cu
privire la eliminarea din serviciile de notificare (administrator@taleo.metro.jobs).
c) Cookie-uri

Site-urile web ale METRO destinate persoanelor în căutarea unui loc de muncă și candidaților la obținerea unui loc de muncă
utilizează soluții tehnice pentru furnizarea de informații despre cariere și oferte de locuri de muncă. Acest fapt presupune
utilizarea cookie-urilor și a cookie-urilor de sesiune. Cookie-urile și cookie-urile de sesiune reprezintă fișiere text de mici
dimensiuni care sunt transmise în browser-ul dumneavoastră și care vor fi stocate pe computerul dv. Cookie-urile și cookie-urile
de sesiune sunt utilizate pe site-urile noastre web în scopurile asigurării și susținerii demersurilor de căutare și înregistrare, de
exemplu, prin indicarea locației dv. și a datelor dumneavoastră de conectare. De asemenea, cookie-urile și cookie-urile de
sesiune pot oferi informații despre dispozitivul dumneavoastră tehnic, despre browser-ul utilizat și despre versiunea acestuia,
pentru a contribui la afișarea conținutului pe site-ul web. Prelucrarea acestor date are ca temei juridic art. 6 alin. 1, teza 1, litera
f)  GDPR.  Este  necesar  ca  noi  să urmărim  interese  legitime  de  asigurare  și  îmbunătățire  a  funcțiilor  site-ului  nostru  web.
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Furnizarea  datelor  dumneavoastră cu  caracter  personal  este  voluntară,  dar  dacă nu  acceptați  cookie-urile  și  cookie-urile  de
sesiune, nu veți putea utiliza toate funcțiile site-ului web pentru a primi informații despre ofertele de locuri de muncă și de
carieră. Cookie-urile de sesiune vor fi șterse în mod automat, după ce browser-ul a fost închis. Alte cookie-uri vor fi stocate până
când expiră sau până când le ștergeți.  Puteți  să păstrați,  să vizualizați  și  să ștergeți  în orice moment cookie-urile din browser
accesând setările și/sau opțiunile browser-ului. Astfel, puteți să dezactivați sau să limitați stocarea cookie-urilor configurând
browser-ul pentru a vă notifica înainte de stocarea unui cookie.

d) Datele vizitatorilor site-ului web

Datele vizitatorilor site-ului web și datele candidaților, care au fost anonimizate, vor fi preluate de către soluțiile noastre tehnice,
în legătură cu site-ul web al METRO destinat persoanelor în căutarea unui loc de muncă și candidaților la obținerea unui loc de
muncă pentru înregistrarea accesării paginilor noastre de web. După caz, datele înregistrate ar putea include adresa dv. de IP,
care însă va fi ștearsă imediat, sistemul de operare al dispozitivului utilizat pentru acces, site-ul web de pe care ne-ați vizitat,
site-urile web pe care le vizitați sau termenii de căutare utilizați pentru a găsi site-ul nostru web. Aceste date sunt întotdeauna
anonimizate înainte de utilizare. Acest proces este realizat în scopuri statistice și de securitate. Este necesar ca noi să urmărim
interese legitime de îmbunătățire și de asigurare a securității serviciilor noastre. Prelucrarea acestor date are ca temei juridic art.
6 alin. 1, teza 1, litera f) GDPR.Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.

Dezvoltarea constantă a Internetului presupune ajustări ocazionale cu privire la Notificările privind protecția datelor. Ne
rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări atunci când este necesar.

3. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor din cadrul societății noastre în orice
moment, printr-o notificare care nu trebuie să respecte condiții de formă, având în vedere datele de contact menționate mai sus,
la 1. c), pentru a vă exercita drepturile ce vă sunt acordate conform GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

· Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie după datele prelucrate (dreptul de acces, art. 15
GDPR),

· Dreptul  de  a  solicita  rectificarea  datelor  incorecte  sau  completarea  datelor  incomplete  (dreptul  la  rectificare,  art.  16
GDPR),

· Dreptul  de  a  solicita  ștergerea  datelor  cu  caracter  personal  și,  în  cazul  în  care  acestea  au  fost  făcute  publice,
transmiterea cererii de ștergere și către alți operatori (dreptul de ștergere, art. 17 GDPR),

· Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrării, art. 18 GDPR),
· Dreptul de a primi date cu caracter personal privind persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod curent și

care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20
GDPR),

· Dreptul de a vă opune la și de a stopa prelucrarea datelor (dreptul la opoziție, art. 21 GDPR),
· Dreptul  de  a  vă retrage  în  orice  moment  consimțământul  dat  pentru  a  stopa  prelucrarea  datelor  bazată pe  acesta.

Retragerea nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia
(dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 GDPR).

· Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor
constituie o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).


