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ACORD  

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 
Mun. Chișinău Data: _______________ 

 
Prin prezentul, subsemnatul ........................................................................................................, domiciliat în .............................................................................., 
str. ........................................................................................., în calitate de potențial salariat (cu condiția angajării) la Kaufland S.R.L., IDNO 
1016600004811, sediul în str. Sfatul Țării 29, Chișinău, Republica Moldova (în continuare – „Operator”), 
 
Îmi exprim acordul pentru prelucrarea de către Operator (inclusiv și prin persoane împuternicite) a următoarelor date cu 
caracter personal (în continuare – „Date Personale”), în următoarele condiții: 
 
I. În cadrul sistemului de evidență resurse umane  (Subsistemul Online de Management a Candidaților):

1) numele, prenumele, patronimicul; 
2) sexul; 
3) data și locul nașterii; 
4) semnătura; 
5) datele din actele de stare civilă; 
6) numărul de telefon mobil; 
7) adresa de e-mail; 
8) profesia și/sau locul de muncă; 

9) formarea profesională (diplome, studii, 
experiență de muncă); 

10) imaginea; 
11) cetățenia; 
12) datele din permisul de conducere; 
13) numărul de telefon fix / fax; 
14) adresa (domiciliului/reședinței); 
15) locul de muncă; 

 
II. Scopurile prelucrării Datelor Personale: 

1) executarea de către Operator a drepturilor și obligațiilor ce derivă din lege, inclusiv (fără limitare) în scopul 
organizării procesului de recrutare aferent unei posibile angajări în compania Operatorului; și 

2) transmiterea transfrontalieră a Datelor Personale în România și/sau Republica Federală Germania, în scopul 
realizării cerințelor corporative și utilizării serviciilor de tip cloud computing. 

 
Declar că am fost informat cu privire la (i) drepturile pe care le am în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal, în special dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum 
și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate, (ii) faptul că acest acord este valabil pe toată durata existenței profilului 
candidatului în platforma online pentru candidaturi Kaufland SRL, și (iii) faptul că o singură încărcare a acestui acord pe 
platforma online este suficientă pentru a aplica la una sau mai multe funcții vacante în cadrul Kaufland SRL. 
 
 

Consimt prelucrarea Datelor Personale în cadrul sistemului de evidență resurse umane 

(Subsistemul Online de Management a Candidaților) 
 
 

Numele, prenumele și semnătura potențialului salariat 

 
 

_____________________________________________________________________________ 


