NOTĂ DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA SECURITATEA ȘI PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1.Scopul Regulamentului
1.1. Prezenta Notă de informare cu privire la securitatea și administrarea datelor cu caracter personal (în
contiuare Notă de informare) cuprinde cele mai importante reguli și principii privind protecția datelor cu
caracter personal care trebuie respectate cu ocazia întocmirii evidențelor DreamJo.bs Zrt. și Jobbridge
SLR (în continuare Prestator). Aceste reguli și principii vizează în special administrarea, prelucrarea,
transmiterea, protecția și divulgarea datelor. Scopul Notei de informare este de a stabili regulile,
principiile și condițiile prelucrării datelor cu caracter personal aplicate de către Prestator, în conformitate
cu legislaia din România și UE și cu respectarea intereselor persoanelor vizate.
1.2. Prestatorii sunt operatorii paginii de web dreamjobs.ro (în continuare Pagina de web), în cadrul căreia
prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor aflați în căutarea unui loc de muncă (în continuare
Utilizatori) și ale firmelor care oferă locuri de muncă disponibile (în continuare Ofertanți).
1.Prezenta Notă de informare a fost întocmită cu respectarea 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
protecţia datelor), a Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii,
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi
de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind
comerțul electronic, a Legii nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea.
1.1. Prestatorii își rezervă dreptul de a notifica Utilizatorii prin email cu privire la modificarea serviciilor
furnizate sau a Condițiilor Generale de Contractare.
2. Datele Prestatorilor:
Denumirea societății: Dreamjo.bs Zrt
Sediul: 2092 Budakeszi, str. Erkel nr. 96.
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13 10 041670
Cod fiscal: 25836099-2-13
Adresă de email: hello@dreamjo.bs
Director/Administrator: Balogh-Mázi Mária
Denumirea societății: Jobbridge SRL
Sediul: str Gyerkes Mihály nr 13B, Odorheiu Secuiesc, jud: Harghita, România
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J19/427/2019
Cod fiscal: RO41127851
Adresă de email: hello@dreamjobs.ro
Director/Administrator: Arros Orsolya-Blanka
Furnizor cloud: DigitalOcean, LLC.
Sediu: USA New York, NY 101 6th Ave. Cloudinary

Sediu: 3400 Central Expressway, Suite 110, S
 anta Clara, CA 95051, USA

Newsletter: MailChimp
Sediu: USA

3. Prelucrarea datelor de către Prestatori
3.1. Înregistrarea
Utilizatorul are dreptul de a beneficia de serviciile furnizate pe pagina de web după înregistrare. Cu ocazia
înregistrării sunt prelucrate și stocate următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorilor:
Categorii de date cu caracter personal stocate:
● Numele și prenumele
● Adresa de e-mail
● Număr de telefon
● Sfera de activitate/”ce tip de muncă cauți”
● Link social media avatar
Anterior înregistrării Utilizatorul își dă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin
”checkbox”, prin care Utilizatorul declară în prealabil că este de acord cu prelucrarea datelor și cu privire
la Condițiile Generale de Utilizare care cuprind din care face parte și Nota de informare privind protecția
datelor a Operatorului. Prelucrarea datelor personale de către operator se bazează pe consimțământul
Utilizatorului.
Procedura de înregistrare este prevăzută în cap. III al Condițiilor Generale de Utilizare.
Scopul prelucrării: identificarea pe pagina de web a părții contractante.
Temeiul prelucrării: este necesar pentru executarea unui contract.
Termenul prelucrării: Utilizatorul are dreptul oricând la ștergerea gratuită a datelor personale din
evidențele Prestatorilor sau de a solicita Prestatorului ștergerea datelor, solicitare care trebuie soluționată
gratuit în termen de cel mult 30 de zile.
Modalitatea de stocare: Prestatorii stochează datele înregistrate ale Utilizatorilor la Furnizorul de cloud
(DigitalOcean, LLC)
3.2 Aplicarea pentru un loc de muncă
Utilizatorul poate beneficia de serviciu ulterior înregistrării, procedura acesteia fiind reglementată de pct.
IV din Condițiile Generale de Utilizare.
Scopul prelucrării: intrarea în contact cu angajatorul.
Temeiul prelucrării: beneficierea de serviciul furnizat de Prestatori.
Termenul prelucrării: Utilizatorul are dreptul oricând la ștergerea gratuită a datelor personale din
evidențele Prestatorilor sau de a solicita Prestatorului ștergerea datelor, solicitare care trebuie soluționată
gratuit în termen de cel mult 30 de zile.
Modalitatea de stocare: Prestatorii stochează datele înregistrate ale Utilizatorilor la Furnizorul de cloud
(DigitalOcean, LLC)
3.3.Comandarea buletinelor informative (newsletter)
Scopul prelucrării: notificare, informare prin buletin informativ/newsletter.
Categoria datelor prelucrate: adrese de email.
Temeiul prelucrării: Promovarea serviciilor furnizate de către Prestatori.
Termenul prelucrării: Utilizatorul are dreptul oricând la ștergerea gratuită a datelor personale din
evidențele Prestatorilor sau de a solicita Prestatorului ștergerea datelor, solicitare care trebuie soluționată
gratuit în termen de cel mult 30 de zile.
Modalitatea de stocare: Prestatorii stochează datele înregistrate ale Utilizatorilor la furnizorul serviciilor
de hosting.

3.4. Crearea unui profil Self-branding
Utilizatorul poate beneficia de serviciu ulterior înregistrării, procedura acesteia fiind reglementată de pct.
IV din Condițiile Generale de Contractare.
Categorii de date prelucrate și stocate:
- Felul locului de muncă căutat
- Nivelul locului de muncă de care este interesat Utilizatorul
- Caracteristicile locului de muncă
- Unde ar dori să lucreze
- Timpul de lucru
- Salariu
- Studii
- Limbi vorbite
- Experiență profesională
- Tehnologii cunoscute
- Prezentare (descriere sub formă de text)
- Fotografie
- Competențe/caracteristici
- Ce este important la un loc de muncă
- ”Așa sunt”
- Hobbyuri
- Puteri supraomenești
- Întrebări-răspunsuri opționale
- Alte conținuturi opționale (texte, poze, citate, articole din ziar)
Scopul prelucrării: pregătirea paginii privind căutarea unui loc de muncă.
Temeiul prelucrării: beneficierea de serviciul furnizat de Prestatori.
Termenul prelucrării: Utilizatorul are dreptul oricând la ștergerea gratuită a datelor personale din
evidențele Prestatorilor sau de a solicita Prestatorului ștergerea datelor, solicitare care trebuie soluționată
gratuit în termen de cel mult 30 de zile.
Modalitatea de stocare: Prestatorii stochează datele înregistrate ale Utilizatorilor la furnizorul de cloud
(DigitalOcean și Cloudinary)
4. Prelucrarea datelor efectuată de Prestatori
Datele cu caracter personal furnizate de Utilizatorii înregistrați nu sunt verificate de către Prestatori.
Utilizatorul este unicul răspunzător pentru conformitatea datelor sale cu caracter personal. Utilizatorul
răspunde pentru accesibilitatea și utilizarea datelor trimise de Prestatori la adresa de e-mail înregistrată de
Utilizator.
5. Prelucrarea datelor înregistrate
Datele înregistrate pot fi cunoscute de Prestatori, respectiv de către angajații acestora anume desemnați
pentru administrarea datelor cu caracter personal și persoanele însărcinate cu prelucrarea acestora. Dreptul
de a avea acces la procedura de prelucrare a datelor este stabilit de funcționarul cu atribuții de conducere
al Prestatorilor. Dreptul de a avea acces la procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal a
persoanelor împuternicite de prestator cu prelucrarea datelor este reglementat de funcționarul cu atribuții
de conducere al operatorului împuternicit.
Prestatorii au dreptul și obligația de a transmite datele personale către terțe persoane în scopurile
prevăzute de lege.
6. Drepturile Utilizatorului
6.1. Utilizatorul are dreptul la ștergerea sadin sistem prin ștergerea profilului său, însă comenzile sale vor
fi stocate în continuare în sistem, fără datele sale cu caracter personal.

6.2.Utilizatorul are dreptul de a solicita gratuit informări cu privire la datele sale cu caracter personal,
scopul, temeiul, termenul prelucrării, persoana îndreptățită la prelucrarea datelor, adresa (sediul) acesteia
activitatea sa în legătură cu prelucrarea datelor, persoanele care au dreptul la transmiterea datelor,
respectiv drepturile persoanelor vizate și modalitatea și dreptul de formulare a plângerilor.
Utilizatorul are dreptul la corectarea, ștergerea, restricționarea gratuită a datelor sale cu caracter personal
și se poate opune prelucrării, în condițiile stabilite de lege.
6.3. Prestatorii sunt obligați să soluționeze plângerile formulate de utilizatori în cel mai scurt timp posibil,
respectiv în cel mult 30 de zile de la comunicare – 15 zile în caz de opunere și să ia o decizie cu privire la
caracterul fondat al acesteia, aducând-o la cunoștința Utilizatorului în scris. În cazul respingerii plângerii,
Prestatorii sunt obligați să-și motiveze decizia, indicând temeiurile de drept și fapt ale respingerii în
cuprinsul deciziei comunicată Utilizatorului.
6.4. Utilizatorul are dreptul de a-și valorifica pretențiile prin sesizarea instanțelor de judecată, conform
disp art. 192 din Codul de procedură civilă, respectiv de a formula și depune plângere la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în mun. București sector
1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, la numerele de telefon: 0318059211 sau 0318059212, la adresa
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
7. Alte notificări
7.1. Prestatorii colectează date în legătură cu activitatea persoanelor interesate într-un mod care să nu
permită identificarea acestora, să nu poată fi conexată cu datele personale furnizate de Utilizator cu ocazia
înregistrării sau cu datele furnizate cu ocazia navigării pe alte site-uri sau cu ocazia beneficierii de alte
servicii.
7.2. Prestatorii sunt obligați să notifice în prealabil Utilizatorul și să-i ceară în prealabil acordul expres în
măsura în care intenționează să folosească datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât scopul
prelucrării.
7.3. Prestatorii sunt obligați să asigure securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și să ia toate
măsurile tehnice necesare pentru protecția datelor stocate, păstrate și prelucrate respectiv pentru a evita
folosirea fără drept, modificarea sau anularea acestora.
7.4. Prestatorii sunt obligați să țină evidența prelucrării datelor cu caracter personal, conform prevederilor
legislației în vigoare.
7.5. Constituie un incident la securitatea datelor cu caracter personal încălcarea securităţii care duce, în
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate sau la accesul neautorizat la acesteia. În cazul încălcării
securității datelor cu caracter personal Prestatorii sunt obligați să procedeze conform disp. art. 33 și 34 din
GDPR. Prestatorii țin evidența incidentelor, arătând faptele legate de incident, consecințele acestuia și
măsurile luate pentru remedierea problemelor ivite.
7.6. Prestatorii sunt îndreptățiți să modifice oricând prezenta Notă de informare. Prestatorii publică
modificarea Notei de informare pe pagina de web. Utilizatorul este îndreptățit să beneficieze în continuare
de serviciile site-ului după acceptarea modificărilor intervenite.
7.7. Am luat la cunoștință că datele mele personale stocate de Dreamjo.bs Zrt (2092 Budakeszi, str. Erkel
nr. 96) și Jobbridge SRL (cu sediul în Odorheiu-Secuiesc, strada Gyerkes Mihály nr. 13B, jud: Harghita,
România, Cod Unic de Utilizare: RO41127851) în baza de date a utilizatorilor paginii de web DreamJo.bs
au fost transmise către OTP Mobil Kft (1093 Budapesta, str. Kozraktar nr. 30-32), în calitate de operator.
Datele transmise către operator sunt următoarele: numărul cardului bancar, data de expirare a cardului
bancar și codul cvc al cardului bancar.
În vigoare de la 09.06.2020 până la revocare

