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Preselecția pentru angajare - declarație de confidențialitate 
 
 
Vă rugăm să citiți declarația noastră de confidențialitate ("Declarația de confidențialitate"), care se aplică 
Preselecției pentru angajare în TNT (definită mai jos), efectuată în beneficiul TNT Express B.V. și a filialelor 
sale (denumite împreună, "TNT", "noi", "nostru" sau "pe noi"). Prezenta declarație de confidențialitate este 
în vigoare de la 13 septembrie 2016 și stabilește modul în care tratăm datele cu caracter personal obținute 
de la dvs. Respectăm confidențialitatea angajaților și a clienților noștri și ținem cont de drepturile acestora de 
confidențialitate prin respectarea legislației în vigoare, inclusiv a legilor care implementează Directiva UE 
privind protecția datelor.  

  
 DECLARAȚIA DE MISIUNE 

Angajații noștri fac parte dintr-o familie globală care lucrează într-un mediu corect, deschis și de încredere. 
Pentru noi este important să ne asigurăm că angajații noi care se alătură TNT au un angajament puternic 
față de valorile pe care le împărtășim. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a le solicita tuturor candidaților 
din fazele finale de recrutare să susțină o Preselecție pentru angajare. Abordarea noastră față de 
Preselecția pentru angajare se bazează pe principiile transparenței, ale respectului reciproc și se desfășoară 
în acord cu toate reglementările în vigoare. 

 
 

1. CE INFORMAȚII SUNT PRELUCRATE ȘI LA CE SUNT UTILIZATE? 
 

Ne verificăm viitorii angajați pentru a evalua nivelul lor de integritate.. Facem acest lucru verificând anumite 
chestiuni in legatura cu viitoarea dvs. poziție, evaluând: 

 dacă angajarea dvs. la TNT va încălca vreo lege în vigoare;  

 dacă angajarea dvs. la TNT expune TNT la orice riscuri financiare, legale sau orice alte riscuri;  

 dacă au fost adevărate informațiile oferite cu privire la istoricul dvs. de angajare și studiile absolvite. 
 
Evaluarea mai sus menționată este denumită în continuare "Preselecția pentru angajare". 
 
Vom efectua o Preselecție pentru angajare pe baza informațiilor pe care ni le furnizați, verificând exactitatea 
acestor informații cu terți sau pe baza informațiilor obținute prin surse terțe publice sau private. Astfel de 
informații pot include datele dvs. cu caracter personal, la care vom face referire în prezenta Declarație de 
confidențialitate ca "Datele dvs.".  
În scopul Preselecției pentru angajare, noi am putea să prelucrăm următoarele informații, în funcție de 
poziția pe care ați solicitat-o: 

 Dovada identității 

 Diplome / studii 

 Experiența profesionala 

 Declarația (personală) de integritate 

 Verificarea activității independente (Declarația statutului de contractant independent, TVA, Camera 
de Comerț) 

 Certificatul de cazier judiciar (CCJ) 

 Profilul de pe internet / profilul online 

 Înregistrări specifice sectorului de activitate  

 Registre specifice postului  

 Verificări personalizate (de ex. codul de conduită, secretul de serviciu, etc.) 
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Pe parcursul Preselecției pentru angajare, putem să prelucrăm documente care conțin datele dvs. personale 
sensibile, mai exact datele referitoare la orice cercetari  pentru orice infracțiune comisă sau care se 
presupune că a fost comisă, dispunerea unor astfel de cercetari  sau sentința oricărei instanțe de judecată in 
urma  unor astfel de cercetari, de exemplu: 

 Bonitatea, constituită din: 
o Comportamentul de plată 
o Informațiile comerciale 
o Sentințele de drept civil (registrul de insolvență) 
o Registrul de tutelă și curatelă 

 Listele de sancțiuni (UE/SUA/etc.) 

 Cazierul judiciar (unde este permis) 
 
2. CUI TRANSMITEM DATELE DVS.? 

 

Unor membri desemnati ai personalului nostru care vor putea să acceseze Datele dvs. și orice rapoarte ale 
Preselecției pentru angajare în scopurile stabilite mai sus. Dacă furnizăm personalului nostru acces la 
Datele dvs., le solicităm acestora să păstreze confidențialitatea strictă a Datelor dvs.  
Datele dvs. vor fi de asemenea puse la dispoziția The Risk Advisory Group plc pentru a efectua o 
Preselecție pentru angajare. The Risk Advisory Group plc este o companie cu sediul în Marea Britanie și 
furnizorul nostru dedicat al serviciilor de Preselecție pentru angajare.. În scopul acestor Preselecții pentru 
angajare, noi vom acționa în calitate de Operator de date, iar The Risk Advisory Group va acționa în calitate 
de Persoană împuternicită de către operator. Aceasta înseamnă că, în timpul procesului Preselecției dvs. 
pentru angajare, The Risk Advisory Group plc va prelucra Datele dvs. în numele nostru. 
 
De asemenea, putem divulga Datele dvs. reprezentanților guvernamentali dacă o astfel de divulgare este 
cerută prin lege sau o hotărâre judecătorească. 
 
3. UNDE SUNT TRANSFERATE DATELE DVS. ȘI CUM LE PĂSTRĂM ÎN SIGURANȚĂ? 
 

Datele dvs. pot fi transferate in sau din țări din întreaga lume unde este posibil ca legile să nu fie 
asemanatoare cu cele din țara dvs. de rezidență; un exemplu poate fi situația în care se impun verificari ale 
acreditările sau diplomele în străinătate. Cu toate acestea, depunem toate eforturile rezonabile pentru a 
proteja confidențialitatea datelor dvs. 
 

Le solicităm furnizorilor noștri de servicii, inclusiv, dar fără limitare la The Risk Advisory Group plc, să ia 
măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja confidențialitatea. Cu toate acestea, nicio 
metodă nu este 100% sigură. Deși ne străduim să utilizăm mijloace adecvate pentru a proteja Datele dvs., 
nu putem garanta siguranța absolută a acestora. 
 
4. DREPTURI ȘI PREFERINȚE DE ACCES 
 

Acolo unde legislația locală o permite și în urma identificării adecvate, ne puteți contacta întotdeauna pentru 
a revizui Datele dvs., pentru a solicita ștergerea sau pentru a refuza colectarea sau utilizarea ulterioară a 
Datelor dvs. Vom răspunde la cererea respectivă în acord cu legislația locală.  
 
5. CONTACTAȚI-NE 
 

Dacă aveți întrebări sau vă interesează Preselecția pentru angajare a TNT, nu ezitați să ne contactați. 
 

TNT Express BV 
Departamentul de Resurse Umane 
În at.: Patrick Kalmeijer 
Taurusavenue 111 
2132 LS Hoofddorp 
Olanda 

 


