NOTĂ DE INFORMARE
Dragi studenți,
Dorim să vă aducem la cunoștință următoarele informații privind datele voastre cu caracter personal:
Societatea S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. (persoană juridică română, având sediul social în București, Calea Șerban Vodă
282, sector 4, iar adresa de corespondență în București, str. Preciziei, nr. 30, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J40/5308/1982, având cod unic de înregistrare fiscală RO3596251, reprezentată de Mihaela
Ungureanu – Administrator, denumită în continuare „DONA”), prelucrează și validează datele voastre cu caracter
personal, în calitate de Operator de date, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”).
În acest sens, menționăm că datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor în cadrul DONA sunt:
adresa de e-mail - dpo@farmaciiledona.ro; telefon - 0731 799 097; adresa - Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, sector 6,
București.
DONA prelucrează și validează datele voastre, în calitate de posibili candidați (denumit în continuare și "Persoană
vizată") pentru stagiile de practică din cadrul organizației Operatorului, după cum urmează:
• Date personale de contact: numele, prenumele, localitatea de domiciliu, numărul de telefon, adresa de email;
• Date personale privind studiile: anul de studiu, facultatea și universitatea.
Precizăm că DONA colectează aceste date cu caracter personal în mod direct, prin intermediul chestionarului
anterior în scopul efectuării demersurilor necesare în vederea realizării stagiului de practică și în temeiul
consimțământului vostru, exprimat în prealabil, în mod liber, neechivoc si expres.
Totodată, vă informăm că datele prelucrate nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene. Datele personale vor fi
stocate în format electronic, de către departamentul de resurse umane și pot fi dezvăluite către următoarele categorii
de destinatari: alte departamente interne, autoritățile și instituțiile statului (precum ITM, autoritatea fiscală), dar și
către voi, la cerere.
În ceea ce privește durata, păstrăm datele voastre cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii
scopurilor enumerate anterior. Astfel:
• Dacă se încheie contract de practică – pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul
semnării contractului, dată după care datele necesare semnării vor fi păstrate în dosarul de personal și vor
fi prelucrate în scopul executării contractului de practică și păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă
pe durata respectivului contract;
• Dacă nu se încheie contract de practică și v-ați exprimat acordul în acest sens – pe o perioadă de 3 ani de la
data înregistrării candidaturii.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă aducem la cunoștință faptul că beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul de informare și acces la date, dreptul la retragerea consimțământului, dreptul la rectificarea datelor,
dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul
la opoziție, dreptul de a depune plângere în instanță sau la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu
caracter personal competentă. Pentru exercitarea celorlalte drepturi menționate anterior, vă puteți, însă, adresa către
DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt
precizate mai sus. Găsiți mai multe informații privind exercitarea acestor drepturi, accesând următorul link:
https://www.farmaciiledona.ro/politica-de-confidentialitate/ .
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