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Informații privind protecția datelor pentru aplicanți 
 
Informaţii privind protecţia datelor în ceea ce priveşte prelucrarea noastră a datelor 
aplicanților conform Articolelor 13, 14 și 21 din Regulamentul General pentru 
Protecţia Datelor (GDPR) 
 
 

1. Oficiul responsabil de prelucrarea datelor și date de contact 
 

oficiul responsabil în sensul legii de protecţie a 
datelor: 
 
DALLI-WERKE GmbH & Co. KG/ Dalli-
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH/ DALLI-CULT IBERICA S.L. sau 
MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG  
Departamentul de Resurse Umane 
Zweifaller Str. 120 
52224 Stolberg, Germania 
Tel.: +49 (0)2402 89-0  
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-
D@dalli-group.com sau datenschutz-
personal@m-w.de 
 
sau WIN COSMETIC GmbH & Co. KG 
Departamentul de Resurse Umane 
Wilhelm-Ternis-Straße 21-25 
67592 Flörsheim-Dalsheim, Germania 
Tel.: +49 (0) 6243 90 60 0 
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-
D@dalli-group.com 
 
sau WIN AEROSOL GmbH CO. KG/ WIN 
AEROSOL Verwaltungs-GmbH 
Departamentul de Resurse Umane 
Langenhahner Straße 33 
56457 Westerburg, Germania 
Tel.: +49 (0) 2663 982 0 
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-
D@dalli-group.com 
 
sau WIN-Warth GmbH 
Departamentul de Resurse Umane 
Marktstraße 25 
A-2831 Warth, Austria 
Tel.: +43 (0) 2629 23 61 312 
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-
A@dalli-group.com 
 
sau Dalli-De Klok B.V. 
Afdeling Resurse Umane  
Kamperweg 1 
8181 CR Heerde, Olanda 
Tel.: +31 (0) 578 69 8500 
E-Mail: gegevensbescherming-NL@dalli-
group.com 
 
sau Dalli-De Klok B.V. 
Afdeling Resurse Umane 
De Koumen 12 
6433 KD Hoensbroek, Olanda 
Tel.: +31 (0) 45 5238 484 
gegevensbescherming-NL@dalli-group.com  
 
sau Dalli Production Romania S.R.L. 
Departamentul de Resurse Umane 
Nr. 5D Calea STAN VIDRIGHIN 
300571 Timișoara, jud. Timiș, România 
Tel: +40 (0) 256 300 300 
Adresă de e-mail: datepersonale-personal-
RO@dalli-group.com 
 

Date de contact ale responsabilului cu 
protecția datelor: 
 
Harald Eul Consulting GmbH 
Auf der Höhe 34 
50321 Brühl 
 
datenschutz@dalli-group.com 
datenschutz@m-w.de 
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2. Scopurile și bazele legale ale prelucrării datelor dumneavoastră 
Prelucrăm datele personale conform stipulărilor Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR), ale legii privind 
protecția datelor din Romania și conform altor prevederi în vigoare privind protecția datelor. Detaliile sunt furnizate în cele ce 
urmează. Găsiți detalii ulterioare sau suplimentare în ceea ce priveşte scopurile prelucrării datelor în documentele 
contractuale, formularele, în declaraţia de consimţământ şi în alte informaţii puse la dispoziţia dumneavoastră.   

2.1 Scopuri în temeiul executării unui acord sau unor demersuri precontractuale (Articolul 6, paragraful 1 litera b din 
GDPR) 
Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii aplicației dumneavoastră pentru un anumit anunț privind un loc de 
muncă, sau ca aplicație nesolicitată, în particular, cu următoarele scopuri: verificarea și evaluarea potrivirii dumneavoastră 
pentru poziția ce urmează a fi ocupată, evaluarea performanțelor și a comportamentului în măsura permisă de lege, dacă 
este necesar în vederea înregistrării și autentificării pentru a aplica prin website-ul nostru, dacă este necesar în întocmirea 
contractului de muncă, trasabilitatea tranzacțiilor, comenzilor și altor convenții și acorduri, precum și pentru controlul calității 
prin documentația corespunzătoare, măsuri de îndeplinire a obligațiilor de diligență necesare, evaluări statistice în 
conformitate cu direcția companiei; administrarea autorizării și identificării, înregistrarea și controlul costurilor, sistem de 
raportare, comunicare internă și externă, evaluarea contabilă și fiscală a beneficiilor companiei, sănătatea și siguranța la locul 
de muncă, comunicarea privind contractul (inclusiv ședințe) cu dumneavoastră, afirmarea pretențiilor legale și apărare în 
cazul litigiilor; asigurarea siguranței IT (printre altele, teste de sistem și de plauzibilitate) și siguranței generale, printre altele, 
siguranța clădirilor și fabricilor, asigurarea respectarea regulilor companiei prin măsuri adecvate, inclusiv, dacă este cazul, 
monitorizare video pentru protecția părților terțe, sau a angajaților noștri, sau pentru a împiedica acțiuni criminale și a asigura 
dovezi în cazul în care acte criminale au fost comise; asigurarea integrității, prevenirea și dezvăluirea actelor criminale; 
autenticitatea și disponibilitatea datelor, controale ale organelor de supervizare și ale autorităților de control (ex: audit). 

 
2.2 Scopurile în cadrul unui interes legitim al nostru sau al unor părți terțe (Articolul 6, paragraful 1, litera f din GDPR) 

Dincolo de îndeplinirea reală a aranjamentelor pre-contractuale, prelucrăm datele dumneavoastră ori de câte ori este 
necesar pentru protejarea intereselor noastre legitime, sau ale părților terțe. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în 
măsura în care nu aveţi interese imperative împotriva prelucrării, cum ar fi în special în următoarele scopuri: măsuri menite 
să dezvolte sisteme existente, procese şi servicii; Comparaţii cu liste europene şi internaţionale împotriva terorismului în 
măsura în care acestea merg dincolo de obligaţiile legale; Îmbogăţirea datelor noastre, printre altele prin utilizarea sau 
cercetarea datelor accesibile publicului, în măsura în care aceasta este necesară; Benchmarking; Dezvoltarea proceselor 
decizionale automate; Siguranța clădirilor și fabricilor (ex. prin controlul accesului și monitorizarea video), în măsura în care 
aceasta merge dincolo de obligațiile generale de diligență; investigații interne și externe, teste de siguranță. 
 

2.3 Scopurile în cadrul consimțământului dumneavoastră (Articolul 6, paragraful 1, litera a din GDPR) 
Datele dvs. personale pot fi prelucrate și pentru anumite scopuri (ex. obținerea referințelor de la angajatorii anteriori, sau 
utilizarea datelor dvs. pentru locurile de muncă libere ulterior) pe baza consimțământului dumneavoastră. De regulă, puteți 
revoca acest consimțământ oricând. Veți fi informat/ă separat despre consecințele revocării, sau refuzului de a oferi 
consimţământul în respectivul text al consimțământului.  
În general, revocarea consimțământului se aplică doar pentru viitor. Prelucrarea ce are loc înainte de consimţământul emis 
nu este afectată de acesta şi rămâne legală. 
 

2.4 Scopuri în legătură cu respectarea obligațiilor legale (Articolul 6, paragraful 1, litera c din GDPR), sau în interesul 
public (Articolul 6, paragraful 1, litera e din GDPR). 
Ca și orice alt actor ce ia parte în viața de afaceri, suntem și noi supuși unui număr de obligații legale. Acestea sunt în principal 
obligații legale. Scopurile prelucrării pot include și verificări ale identității și vârstei, prevenirea fraudei și a spălării de bani (ex. 
comparaţii cu listele europene şi internaţionale împotriva terorismului), managementul sănătății companiei, asigurarea sănătății 
şi siguranţei la locul de muncă, respectarea obligațiilor de control şi de notificare în conformitate cu legislaţia fiscală, precum şi 
arhivarea datelor în scopul protecției și securității datelor, precum şi în scopul auditurilor realizate de consilieri/auditori fiscali, 
autorităţi guvernamentale sau fiscale. În plus, ar putea fi necesar să se divulge datele personale în cadrul măsurilor oficiale ale 
guvernului/instanțelor în scopul colectării dovezilor, a urmăririi penale și a aplicării legii, sau satisfacerea pretențiilor civile. 
 
 

3. Categoriile de date pe care le prelucrăm atâta timp cât nu primim datele direct de la dumneavoastră și originile 
acestora 
Dacă este necesar pentru relația contractuală cu dumneavoastră și aplicația pronunțată, putem prelucra datele pe care le 
primim legal de la alte oficii sau alte părți terțe. În plus, prelucrăm date personale pe care le-am colectat, primit sau obținut 
din surse disponibile public (cum ar fi, de exemplu, registre comerciale și ale asociațiilor, registre civile, presă, Internet și alte 
surse media), dacă acest lucru este necesar și dacă ni se permite să prelucrăm datele în conformitate cu prevederile legale.  

 
Categoriile relevante de date personale pot fi în particular: 
- Date de contact și adresa (date pentru notificări și altfel de date, precum, de exemplu, adresa de e-mail și numărul de telefon) 
- Informații despre dumneavoastră pe Internet sau pe rețelele profesionale 

 
 

4. Destinatarii, sau categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră 
În cadrul companiei noastre, datele dvs. sunt primite de acele oficii interne, sau unități organizaționale care au nevoie de 
acestea pentru a îndeplini obligațiile noastre precontractuale și legale (cum ar fi, directorii și managerii de linie care caută un 
angajat nou, sau care sunt implicați în decizia de numire pe un post vacant, contabilitate, medicul companiei, sănătate și 
siguranță la locul de muncă, reprezentanții angajaților, etc.), sau care solicită aceste date în cadrul prelucrării și implementării 
intereselor noastre legitime.  
Datele dumneavoastră sunt divulgate/transmise mai departe oficiilor și persoanelor externe numai: 
• în scopul în care noi suntem obligați (ex. autoritățile fiscale), sau avem dreptul de a oferi informații, sau notificări, sau 

de a transmite mai departe date în vederea respectării cerințelor legale, sau în cazul în care transmiterea datelor este 
în interesul public (a se vedea Secțiunea 2.4); 
 

• în măsura în care companiile externe de furnizare de servicii numite de noi prelucrează date drept persoane 
împuternicite de operatori, sau părți care își asumă anumite funcții (ex. instituții de credit, centre externe de 
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cercetare, agenții de turism/gestionarea turismului, tipografii, sau companii care se ocupă de eliminarea datelor, 
servicii de curierat, servicii poștale, logistică, clinica medicala privata, compania responsabila de incarcarea cardurilor 
de tichete, centre de sport frecventate de angajati etc); 

• ca rezultat al interesului nostru legitim, sau al interesului legitim al părții terțe în cadrul scopurilor menționate la 
Secțiunea 2.2 (ex. către autorități, agenții de credit, avocați, instanțe de judecată, evaluatori, companii ce aparțin 
grupului companiei și corpurilor și instanțelor de control); 

• dacă ne-ați oferit consimţământul de a transmite datele părților terțe. 
 

 
În plus, ne vom abține de la a transmite datele dumneavoastră părților terțe dacă nu v-am informat cu privire la acest 
lucru separat. Dacă însărcinăm furnizori de servicii în cadrul prelucrării unei comenzi, datele dvs. vor fi supuse acolo 
standardelor de securitate stipulate de noi pentru a vă proteja datele în mod adecvat. În toate celelalte cazuri, destinatarii pot 
folosi datele doar în scopurile pentru care li s-au trimis datele. 

 
5. Durata de timp a stocării datelor dumneavoastră 

În principiu, prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră pentru perioada aplicației dumneavoastră. Aceasta include inițierea 
unui acord contractual (relația legală precontractuală). 
 
Dincolo de asta, ne supunem diverselor obligații de reținere și de documentație ce provin, printre altele, din legi naționale 
(ex. legi fiscale și comerciale) și se pot extinde parțial dincolo de procesul de aplicare. Dacă nu sunteți angajat/ă, 
documentele originale ale aplicației vă vor fi returnate, sau vor fi șterse. Datele electronice vor fi șterse după șase luni în 
mod corespunzător. În cazul în care dorim să stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă pentru 
ocuparea unui post ulterior sau dacă ați introdus datele într-un instrument pentru aplicanți, datele vor fi șterse la o 
dată ulterioară; vor fi furnizate detalii în legătură cu respectivul proces. 
 
În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, sau drepturilor contractuale, sau legale, sunt 
șterse cu regularitate cu excepția cazului în care prelucrarea ulterioară a acestora - pentru o perioadă limitată - este 
necesară pentru atingerea scopurilor menționate la Secțiunea 2.2 pe fondul interesului legitim prioritar al companiei noastre. 
Un astfel de interes legitim prioritar se consideră că există, de exemplu, în cazul în care nu este posibilă ştergerea datelor ca 
urmare a unui tip special de stocare, sau stocarea este posibilă numai cu o cheltuială nejustificat de mare. În aceste cazuri, 
putem, de asemenea, stoca datele dumneavoastră, şi dacă este cazul le putem folosi pe o scară limitată, după încetarea 
relaţiei contractuale pentru o perioadă de timp compatibilă cu scopurile. În general, în asemenea cazuri, ștergerea va fi 
înlocuită de o limitare a prelucrării. Cu alte cuvinte, datele vor fi blocate în fața utilizării altminteri uzuale prin măsuri 
corespunzătoare. 
 
 

6. Prelucrarea datelor dumneavoastră într-o țară terță, sau printr-o organizație internațională 
Datele sunt transmise oficiilor din țările din afara Spațiului Economic European UE/SEE (aşa-numitele state terțe) ori de câte 
ori este necesar pentru a îndeplini o obligaţie contractuală faţă de dvs. (ex. aplicarea pentru un loc de muncă în altă țară), 
precum este în interesul nostru legitim sau al unei țări terțe sau ne-ați oferit consimţământul dvs. pentru aceasta.  
În același timp, datele dumneavoastră pot fi prelucrate într-o țară terță și în legătură cu implicarea furnizorilor de servicii în 
cadrul prelucrării unei comenzi. În cazul în care Comisia UE nu a emis nicio decizie cu privire la prezenţa unui nivel 
rezonabil de protecţie a datelor pentru țara respectivă, garantăm că drepturile şi libertăţile dumneavoastră vor fi în mod 
rezonabil protejate şi garantate în conformitate cu cerințele UE de protecție a datelor prin intermediul clauzelor contractuale 
în acest scop. Puteți solicita informații cu privire la garanțiile potrivite sau rezonabile și la posibilitatea de a primi, cum și 
unde, copii ale acestora de la responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei sau de la departamentul de resurse 
umane care se ocupă de dumneavoastră. 
 
 

7. Drepturile dumneavoastră de protecţie a datelor 
Dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, vă puteți revendica drepturile dumneavoastră de protecţie a datelor împotriva 
noastră 
Toată lumea are dreptul de a primi informații cu privire la datele stocate, conform Articolului 15 din GDPR, dreptul la 
rectificare din cadrul Articolului 16 al GDPR, dreptul la ștergere, conform Articolului 17 din GDPR, dreptul la restricționarea 
prelucrării din cadrul Articolului 18 al GDPR, precum și dreptul la portabilitatea datelor, conform Articolului 20 din GDPR. 
Având în vedere dreptul de ștergere și dreptul de a primi informații, se aplică restricțiile prezentate in legislatia 
romaneasca. Aveţi, de asemenea, dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor 
(Articolul 77 din GDPR). 
 
Dacă este posibil, cererile dvs. de a vă exercita drepturile trebuie trimise în scris la adresa de mai sus, sau ar trebui 
adresate direct responsabilului nostru cu protecția datelor. 

 
 

8. Domeniul de aplicare al obligațiilor dvs. de a ne oferi datele dvs. 
Trebuie să furnizați doar datele care sunt necesare prelucrării aplicației dumneavoastră, sau pentru relația precontractuală cu 
noi, sau de colectarea cărora suntem obligați prin lege. Fără aceste date, în general nu vom putea continua procesul de 
aplicare pentru un loc de muncă sau procedura de selecție. Dacă solicităm date de la dumneavoastră dincolo de aceasta, veți 
fi informat/ă separat cu privire la natura voluntară a informațiilor. 
 
 

9. Existența procesului decizional automat în cazuri individuale (inclusiv crearea de profiluri) 
Nu folosim nicio procedură automată de luare a deciziilor, după cum este stipulat în Articolul 22 din GDPR. În orice caz, dacă 
vom institui o astfel de procedură pentru cazurile individuale în viitor, vă vom informa separat în mod corespunzător, dacă 
acest lucru este cerut de lege. 



   
 

 
Seite 4 von 445 

 

 

 

 

 
 

Informații cu privire la dreptul la opoziție, conform Art. 21 din GDPR 
 
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră care este realizată pe baza 
Articolului 6, paragraful 1, litera f din GDPR (prelucrarea datelor pe baza depășirii intereselor) sau pe baza 
Articolului 6, paragraful 1, litera e din GDPR (prelucrarea datelor în interesul public). Precondiția pentru aceasta 
este, în orice caz, existența unui temei al opoziției dumneavoastră ce provine din situația dumneavoastră 
personală specială. Acest aspect se aplică și creării de profiluri, care se bazează pe această prevedere, în sensul 
Articolului 4, punctului 4 din GDPR. 
 
Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem 
demonstra că avem motive convingătoare ce garantează protecția prelucrării, ce depășesc interesele, drepturile și 
libertățile dumneavoastră, sau dacă prelucrarea servește scopului de revendicare, exercitare sau apărare a 
pretențiilor legale. 

 
Desigur, vă puteți retrage aplicația oricând.  
 
Nu intenţionăm să utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a realiza publicitate directă. Cu toate astea, 
încă trebuie să vă informăm că aveți dreptul de a vă opune acestei publicități în orice moment. Acest lucru este 
valabil şi pentru crearea profilurilor în măsura în care este conectată cu această publicitate directă. Vom respecta 
această opoziție cu efect pentru viitor. 
 
Opoziția poate fi formulată fără respectarea cerințelor de formă și ar trebui trimisă, dacă este posibil, la 

 
 
DALLI-WERKE GmbH & Co. KG/ Dalli-Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH/  
DALLI-CULT IBERICA S.L. sau 
MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG  
Departamentul de Resurse Umane 
Zweifaller Str. 120 
52224 Stolberg, Germania 
Tel.: +49 (0)2402 89-0  
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-D@dalli-group.com sau datenschutz-personal@m-w.de 
 
sau WIN COSMETIC GmbH & Co. KG 
Departamentul de Resurse Umane 
Wilhelm-Ternis-Straße 21-25 
67592 Flörsheim-Dalsheim, Germania 
Tel.: +49 (0) 6243 90 60 0 
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-D@dalli-group.com 
 
sau WIN AEROSOL GmbH CO. KG/ WIN AEROSOL Verwaltungs-GmbH 
Departamentul de Resurse Umane 
Langenhahner Straße 33 
56457 Westerburg, Germania 
Tel.: +49 (0) 2663 982 0 
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-D@dalli-group.com 
 
sau WIN-Warth GmbH 
Departamentul de Resurse Umane 
Marktstraße 25 
A-2831 Warth, Austria 
Tel.: +43 (0) 2629 23 61 312 
Adresă de e-mail: datenschutz-personal-A@dalli-group.com 
 
sau Dalli-De Klok B.V. 
Afdeling Resurse Umane 
Kamperweg 1 
8181 CR Heerde, Olanda 
Tel.: +31 (0) 578 69 8500 
E-Mail: gegevensbescherming-NL@dalli-group.com 
 
sau Dalli-De Klok B.V. 
Afdeling Resurse Umane 
De Koumen 12 
6433 KD Hoensbroek, Olanda 
Tel.: +31 (0) 45 5238 484 
gegevensbescherming-NL@dalli-group.com 
 
sau Dalli Production Romania S.R.L. 
Departamentul de Resurse Umane 
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Nr. 5D Calea STAN VIDRIGHIN 
300571 Timișoara, jud. Timiș, România 
Tel: +40 (0) 256 300 300 
Adresă de e-mail: datepersonale-personal-RO@dalli-group.com 
 
 

 
Informațiile privind protecția datelor asupra prelucrării datelor în conformitate cu Articolele 13, 14 și 21 din GDPR se pot modifica 
periodic. Vom publica toate modificările pe acest site.  


