POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
CARACTER PERSONAL APLICABILĂ CANDIDAȚILOR

CU

DATA ULTIMEI ACTUALIZĂRI: 12 APRILIE 2018
ACEASTĂ POLITICĂ NU SE VA APLICA ANGAJAȚILOR DIN S.U.A.

INTRODUCERE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru Expeditors.
Societatea noastră a redactat prezenta Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal (denumită
în ceea ce urmează și „Politica") în scopul de a vă ajuta să înțelegeți cine suntem, ce Date cu Caracter Personal
colectăm cu privire la dumneavoastră, care sunt scopurile pentru care colectăm aceste date, și care sunt
modalitățile în care utilizăm aceste date pe perioada procesului de recrutare. Vă rugăm să rețineți faptul că „Date
cu Caracter Personal” (denumite în continuare și „Datele” sau „Datele dumneavoastră”) înseamnă orice tip de
informație sau set de informații pe baza cărora puteți fi identificat ca persoană, în mod direct sau indirect, în
special prin asocierea cu un element de identificare, de ex. prenumele și numele de familie, adresa de e-mail,
numărul de telefon, etc. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu trebuie să includă informații a căror sursă
este necunoscută sau care nu au legătură cu persoana dumneavoastră, și anume, date care nu pot fi asociate cu
sau care nu permit stabilirea unei legături cu dumneavoastră.
Vă recomandăm să vă alocați timpul necesar pentru a parcurge această Politică integral.

CINE SUNTEM?

În cazurile în care în prezenta politică sunt utilizați termenii „noi", „pe noi/nouă" sau „Expeditors”, termenii
respectivi vor face referire la operatorul care gestionează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, și anume
Afiliatul Expeditors care este posibil să fie interesat în a vă oferi un post în cadrul societății sau care decide în alt
mod care dintre Datele dumneavoastră vor fi colectate și cum vor fi utilizate acestea, precum și Expeditors
International of Washington, Inc. – 1015 3rd Ave, Seattle, WA 98104, SUA (denumită „Expeditors Corporate”).

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM CU PRIVIRE LA
DUMNEAVOASTRĂ?
Mai jos regăsiți o prezentare generală a categoriilor de Date pe care le vom prelucra pe perioada angajării
dumneavoastră:
Categorii de Date
cu Caracter Personal
Date de identificare
personală

Exemple de tipuri de Date cu Caracter Personal pe care le colectăm

Date privind informațiile
de contact

E-mail, telefon, adresă, nume sau adrese deținute anterior, alte informații
suplimentare puse la dispoziție de dumneavoastră (de ex. o scrisoare de intenție),

Prenumele, numele de familie, funcția, genul, data și locul nașterii, naționalitatea,
limba(ile) vorbite, starea civilă/parteneriatul civil, concubinul/concubina,
persoanele aflate în întreținere, fotografia dumneavoastră (cu acordul
dumneavoastră), numărul de asigurare socială, numărul cardului de credit,
numărul pașaportului, numărul permisului de conducere
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Categorii de Date
cu Caracter Personal
Date privind traficul pe
rețelele de internet și
alte date aferente

Exemple de tipuri de Date cu Caracter Personal pe care le colectăm
numărul permisului de conducere, după cum acesta poate fi necesar pentru
anumite posturi
Elemente de identificare în mediul online, adresa IP, fișiere de tip „cookie", cod de
identificare dispozitiv, pagini de internet accesate, setări limbă

Informații privind
numele de utilizator
asociat cu contul de email

Codul și numele de utilizator, parola, alte informații utilizate în scopul de a accesa
și/sau asigura securitatea sistemelor și aplicațiilor Societății inclusiv pagini de
internet care oferă informații privind diverse oportunități de dezvoltare
profesională

Date privind calificările
deținute și dezvoltarea
carierei

Orice informații incluse în CV-uri (prezentări personale și profesionale) și alte
documente suplimentare care conțin detalii personale (de ex., certificate) așa cum
acestea sunt puse la dispoziție de candidați, informații privind evaluările și/sau
testele din cadrul evaluărilor, evaluările privind interviurile derulate cu candidații,
informații privind studiile și experiența profesională, calificările profesionale,
posturile pentru care candidatul dorește să își depună candidatura, intenția
candidaților de a se reloca, informații privind permisul de conducere, orice
informații suplimentare cum ar fi foaia matricolă, informații privind experiența
profesională, cum ar fi dovezi privind cursurile de pregătire profesională, evaluări
ale performanței, alte măsuri privind performanța, dovezi privind eventuale
abateri disciplinare și plângeri formulate cu privire la candidații respectivi,
recomandări privind pregătirea profesională și alte informații aferente, cereri de
compensare.

Informații rezultând din
verificarea istoricului
personal sau verificarea
experienței profesionale
și /sau din recomandări
profesionale

Informații de tip „feedback", opinii

Imagini și/sau
înregistrări video pe
baza cărora puteți fi
identificat/ă

Imagini înregistrate prin sisteme de supraveghere video („CCTV") sau dispozitive
de identificare/autentificare sau fotografii incluse în CV-ul dumneavoastră sau pe
care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție într-un alt mod.

Categorii speciale de
Date cu Caracter
Personal cunoscute și
sub denumirea de Date
Sensibile cu Caracter
Personal

În cazurile în care legea locală permite aceasta:

 Informații privind naționalitatea sau cetățenia, cazierul judiciar sau
apartenența la organizații de tip sindicat

 Informații

privind cazurile de dizabilitate, în măsura în care acestea sunt
relevante pentru activitatea pe care o desfășurați: spre exemplu, aspectele în
legătură cu care sunt necesare adaptări sau ajustări ale muncii prestate sau ale
spațiului de lucru

 Date privind apartenența rasială sau etnică: spre exemplu, în cazurile în care
aceasta rezultă din fotografii și alte imagini vizuale, dar și în cazurile în care
aceste date sunt prelucrate în scopuri legate de diversitate

Notă: În general, prelucrăm aceste categorii speciale de date în scopul de a ne
îndeplini obligațiile prevăzute de lege și de politicile interne, cum ar fi date privind
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Categorii de Date
cu Caracter Personal

Exemple de tipuri de Date cu Caracter Personal pe care le colectăm

Date privind
antecedentele penale

Date privind antecedentele penale, cazierul judiciar sau eventuale proceduri
judiciare având ca obiect situații de comportament delictual sau de conduită
ilegală (doar în anumite țări, pentru anumite poziții și exclusiv la solicitarea
Expeditors)

Remunerații și state de
plată

Informații privind contul bancar (care vor face posibilă suportarea anumitor
cheltuieli pentru anumiți candidați), salariul dorit, remunerația și beneficiile
acordate

Orice alte informații pe
care hotărâți în mod
voluntar să le
comunicați Expeditors

diversitatea și date anti-discriminare. Expeditors nu solicită sau nu ia în considerare
informații privind religia, viața sexuală sau opiniile politice în procesul de recrutare.

Informații de tip „feedback", opinii, informații incluse în mesaje e-mail și scrisori,
informații comunicate în cadrul conversațiilor telefonice și al discuțiilor directe

Vă rugăm să rețineți faptul că opțiunea dumneavoastră de a nu ne comunica unele dintre Datele dumneavoastră,
după cum acestea vă sunt solicitate sau cerute în contextul procesului de recrutare, poate afecta capacitatea
dumneavoastră de a participa la procesul de recrutare.
Informații pe care le colectăm în mod automat
Atunci când vă depuneți candidatura în vederea obținerii unui post în cadrul societății noastre, utilizați canalele
noastre de recrutare sau vizitați paginile dedicate carierei ale societății noastre, este posibil ca, în plus față de
informațiile pe care ni le comunicați în mod direct, să colectam și informații transmise către noi de calculatorul
dumneavoastră, telefonul dumneavoastră mobil sau alte dispozitive de acces. Spre exemplu, este posibil să
colectăm următoarele tipuri de informații:






Informații privind dispozitivul dumneavoastră: de ex. cum ar fi modelul de hardware pe care îl utilizați, codul
IMEI și alte elemente unice de identificare a dispozitivelor electronice, adresa MAC, adresa de IP, versiunea de
sistem de operare și setările dispozitivului pe care îl utilizați pentru a accesa Serviciile;
Informații privind durata de utilizare a canalului de comunicare: de ex. ora la care și perioada de timp pentru
care ați utilizat canalul pus la dispoziție de societatea noastră;

Informații privind locația: spre exemplu, o locație obținută pe baza adresei dumneavoastră de IP sau date care
indică locația în care va aflați, de ex. identificarea în funcție de codul orașului sau codul poștal;
Alte informații: informații privind utilizarea de către dumneavoastră a canalelor digitale ale societății noastre,
cum ar fi aplicațiile pe care le utilizați sau paginile de internet pe care le vizitați.

Pentru a obține mai multe informații cu privire la modalitatea în care societatea noastră utilizează fișierele de tip
„cookie" și alte metode de monitorizare tehnologică, vă rugăm să consultați Politica Expeditors privind Utilizarea
Fișierelor de Tip Cookie disponibilă pe pagina de internet Expeditors Legal & Privacy.
De asemenea, în cazul în care vizitați sediul nostru, este posibil ca din motive de securitate, să înregistrăm Datele
dumneavoastră cu mijloace video sau alte mijloace electronice, digitale, sau sisteme sau dispozitive de tip
„wireless" (de ex. sisteme de supraveghere video (CCTV)).
Informații pe care este posibil să le colectăm din alte surse
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În măsura permisă de legea aplicabilă, în plus față de canalele noastre de recrutare sau de paginile noastre
dedicate carierei, este posibil să obținem informații despre dumneavoastră și din alte surse, cum ar fi, din
interacțiunea dintre dumneavoastră și personalul Expeditors sau de la terți, cum ar fi societăți de recrutare sau
alte pagini din cadrul rețelei de Internet (sub rezerva politicilor privind confidențialitatea datelor cu caracter
personal ale acestor terți), sau din rapoarte întocmite la verificarea istoricului personal. Spre exemplu, este posibil
să ne acordați acces la anumite date stocate de anumiți terți, cum ar fi pagini aferente unor rețele sociale destinate
mediului de afaceri și oportunităților de angajare.

CUM UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Este posibil ca Expeditors să utilizeze Datele dumneavoastră în scopul de a procesa cererea dumneavoastră de
angajare și pe durata întregului proces de recrutare. Mai jos veți regăsi o prezentare a scopurilor în care este
posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră pe parcursul procesului de recrutare:
Scopuri în care
prelucrăm Datele
dumneavoastră cu
Caracter Personal
Executarea operațiunilor
comerciale și
managementul intern

Exemple

În scopul de a identifica și evalua candidatura, de a vă evalua calificările și
interesele din perspectiva oportunităților de dezvoltare a carierei din cadrul
Expeditors, în scopul de a stabili și derula interviuri și evaluări, în scopul de a
evalua, selecta și recruta candidați, în scopul de a derula verificări privind istoricul
personal al candidaților și evaluări, după cum acestea sunt prevăzute sau permise
de legea aplicabilă, în scopul de a contacta terții care au oferit recomandările puse
la dispoziție de candidat în vederea evaluării performanțelor anterioare ale
candidatului sau după cum este necesar în alt mod, în contextul activităților de
recrutare, în scopul de a păstra evidențe privind procesul de angajare din cadrul
Expeditors, în scopul de a informa angajații Expeditors care l-au recomandat pe
candidatul respectiv pentru un anumit post cu privire la stadiul de prelucrare a
candidaturii acestuia, în scopul de a face aranjamentele necesare în vederea
deplasărilor în interes de serviciu, în scopul de a gestiona cheltuielile și cererile de
decontare,

Acordarea de suport
pentru candidați (la
cererea dumneavoastră)

În scopul de a acorda asistență prin intermediul echipelor de achiziție de talente
și alte canale de comunicare

Gestionarea relației
cu candidații

Contactarea candidaților prin telefon, mesaj scris (SMS), sau prin email,
informarea candidaților cu privire la posturile disponibile, comunicarea unor
informații privind candidatura și îndeplinirea unor cerințe ale candidaților, oferirea
unor oportunități adecvate de angajare în cadrul Expeditors

Securitatea și protecția
intereselor/activelor
Expeditors sau ale
angajaților Expeditors

Implementarea și menținerea măsurilor de securitate tehnică și organizațională;
efectuarea de audituri și investigații interne; efectuarea de analize în scopul de a
verifica dacă există conflicte de interese

Respectarea obligațiilor
legale

Divulgarea Datelor cu Caracter Personal instituțiilor guvernamentale sau
autorităților de supraveghere, astfel cum este aplicabil în toate țările în care
operează Expeditors, cum ar fi divulgarea de date în scopul deducerilor acordate
la plata impozitelor și al deducerilor aferente contribuțiilor la fondurile de
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Scopuri în care
prelucrăm Datele
dumneavoastră cu
Caracter Personal

Exemple

Formularea de apărări
împotriva acțiunilor în
instanță

Formularea și înaintarea de acțiuni în justiție și formularea de apărări împotriva
acțiunilor în justiție al căror obiect îl face Expeditors

asigurări naționale; îndeplinirea obligațiilor de ținere a evidențelor și raportare;
respectarea inspecțiilor guvernamentale și a altor cerințe impuse de autoritățile
guvernamentale sau alte autorități publice; formularea de răspunsuri la actele de
procedură ce ne sunt comunicate, cum ar fi citațiile; obținerea în instanță a
exercitării anumitor drepturi prevăzute de lege și a acordării măsurilor reparatorii
prevăzute de lege; gestionarea oricăror plângeri sau cereri interne

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC ÎN BAZA
DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

CĂRUIA

UTILIZĂM

DATELE

În scopul prelucrării Datelor dumneavoastră, ne putem baza pe diferite temeiuri juridice, inclusiv:




Acordul dumneavoastră (doar în cazul în care acesta este impus sau permis de lege); 1 sau



Necesitatea de a ne îndeplini obligațiile legale și de a formula, exercita dreptul de a formula acțiuni în justiție,
sau de a formula apărări împotriva acțiunilor înaintate în justiție de alte entități; sau







Necesitatea de a întocmi și îndeplini contractul de muncă pe care îl avem cu dumneavoastră. Vom prelucra
Datele dumneavoastră pentru a putea să ne desfășurăm activitatea și să gestionăm relația cu dumneavoastră
în mod eficient, legal și corespunzător, pe perioada în care dumneavoastră sunteți angajatul nostru, la data
încetării contractului dumneavoastră de muncă și după încetarea relației dumneavoastră de muncă cu
societatea; sau

Necesitatea de a urmări respectarea intereselor noastre legitime, inclusiv;
 Asigurarea securității rețelelor și informațiilor noastre;
 Administrarea și, în general, desfășurarea activității în cadrul Expeditors și la nivelul grupului Expeditors; și
 Prevenirea sau investigarea încălcărilor suspectate sau efective ale legii, încălcărilor termenilor contractului
de muncă sau a nerespectării Codului de Conduită în Afaceri al Expeditors; sau

Necesitatea de a răspunde solicitărilor dumneavoastră (cum ar fi răspunsuri la solicitările dumneavoastră cu
privire la gestionarea, accesul la, sau modificările aduse Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal); sau
Necesitatea de a proteja interesele vitale ale oricărei persoane; sau
Orice alt temei juridic permis de legile locale.

În general, nu suntem obligați de legile privind confidențialitatea și protecția datelor să obținem acordul dumneavoastră
pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, dacă prelucrarea este realizată în scopuri obișnuite legate de
raporturile noastre de muncă cu dumneavoastră.

1

5|Page

În cazul în care prelucrăm categorii speciale de Date cu Caracter Personal (denumite Date Sensibile cu Caracter
Personal) în legătură cu apartenența dumneavoastră rasială sau etnică, date biometrice sau privind orientarea
sexuală, vom obține întotdeauna acordul dumneavoastră explicit cu privire la activitățile respective, cu excepția
cazului în care acesta nu este impus de lege sau datele sunt necesare în scopul protejării sănătății dumneavoastră
în caz de urgență. În cazul în care aveți anumite dizabilități și doriți ca Expeditors să identifice un mod de adaptare
la necesitățile dumneavoastră, veți avea posibilitatea de a comunica aceste informații pe parcursul procesului de
recrutare. În măsura în care puneți la dispoziția Expeditors Date Sensibile cu Caracter Personal, vă dați acordul cu
privire la prelucrarea acestor date de către Expeditors în conformitate cu prezenta Politică. În cazul în care
prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza acordului dumneavoastră, aveți dreptul (în
anumite situații) de a vă retrage acordul în orice moment, acest lucru neafectând caracterul legal al prelucrării
care a avut loc înainte de retragerea acordului dumneavoastră. Toate comunicările în legătură cu retragerea sau
modificarea termenilor acordului dumneavoastră vor fi efectuate în scris și adresate Directorului Global
Responsabil cu Confidențialitatea Datelor Expeditors (veți regăsi datele de contact în secțiunea de mai jos „Care
sunt opțiunile dumneavoastră?”

CÂND DISTRIBUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal (pentru detalii
referitoare la aceste scopuri, vă rugăm să consultați secțiunea de mai sus „Cum Utilizăm Datele Dumneavoastră
cu Caracter Personal?”) putem divulga Datele dumneavoastră cu Caracter Personal următoarelor părți:
Afiliații Expeditors. Întrucât desfășurăm activități la nivel global, este posibil ca Datele dumneavoastră cu
Caracter Personal să fie comunicate unor Afiliați Expeditors. Accesul la Datele cu Caracter Personal la nivelul
Expeditors va fi limitat la persoanele care trebuie să cunoască informațiile în scopurile descrise în prezenta Politică,
și care pot fi persoanele cu care ați susținut interviul, managerii care gestionează respectiva ofertă de angajare și
alți membri selectați ai personalului Expeditors. Expeditors ia măsurile necesare pentru a se asigura că personalul
menționat mai sus va păstra confidențialitatea Datelor dumneavoastră.
Prestatori de servicii terți. La fel ca în cazul multor activități, putem externaliza anumite activități de prelucrare
a Datelor cu Caracter Personal către anumiți prestatori de servicii terți care și-au asumat un angajament similar
în ceea ce privește păstrarea confidențialității datelor pentru a exercita funcții și presta servicii în beneficiul nostru,
cum ar fi:





prestatori de servicii IS/IT (e.g., achiziții/mentenanță de software și găzduire de date)
prestatori de servicii de consultanță

prestatori de servicii de verificare a istoricului personal și profesional

Autorități Publice și Guvernamentale. În cazurile prevăzute de lege sau după cum este necesar pentru
protejarea drepturilor și bunurilor noastre, putem distribui Datele dumneavoastră cu Caracter Personal entităților
care reglementează sau au jurisdicție asupra Expeditors. În plus, Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite în cadrul
activităților obișnuite de raportare ale Expeditors sau, dacă este necesar pentru a proteja siguranța unei persoane,
în cazul în care Datele dumneavoastră sunt disponibile publicului sau cu acordul dumneavoastră, dacă acordul
respectiv este impus de lege.
Consultanți de specialitate și alții. Putem distribui Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către alte părți
inclusiv cu consultanții de specialitate, cum ar fi:







Bănci

Societăți de asigurare
Auditori
Avocați

Contabili
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Alți consultanți de specialitate externi

CÂND TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN
STRĂINĂTATE?
Datorită caracterului global al activității noastre, Datele cu Caracter Personal pe care ni le transmiteți pot fi
transferate către sau accesate de Afiliații Expeditors și terți care și-au asumat un angajament similar în ceea ce
privește păstrarea confidențialității datelor din numeroase țări. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter
Personal pot fi prelucrate în afara țării în care locuiți, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor
descrise în prezenta Politică.
Dacă sunteți situat într-o țară membră a Spațiului Economic European, putem transfera Datele dumneavoastră
cu Caracter Personal către țări din afara Spațiului Economic European. Unele din aceste țări sunt recunoscute de
Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție. În ce privește transferurile din Spațiul Economic
European către alte țări care nu sunt recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de
protecție, am luat măsuri adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastră.
Pentru transferurile de date intragrup, în cazurile prevăzute de legea aplicabilă, Expeditors și Afiliații Expeditors
au încheiat soluții de transfer transfrontalier adecvate, care pot include clauze contractuale standard aprobate de
Comisia Europeană. Pentru transferurile către prestatori terți care și-au asumat un angajament similar în ceea ce
privește păstrarea confidențialității datelor, ne vom asigura că prestatorul terț respectiv asigură un nivel adecvat
de protecție a datelor prin intermediul unui contract sau în alt mod și încheie soluții de transfer transfrontalier
adecvate (de ex., clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană).

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Păstrăm Datele dumneavoastră numai atât timp cât este necesar pentru a realiza scopurile pentru care au fost
colectate Datele dumneavoastră (pentru detalii privind scopurile respective, vă rugăm să consultați secțiunea de
mai sus “Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?”) și putem reține și utiliza Datele
dumneavoastră în scopul de a vă lua în considerare pentru ocuparea altor posturi. Criteriile utilizate pentru a
determina perioadele în care reținem Datele includ:





Cât timp sunt necesare Datele cu Caracter Personal pentru a vă prezenta o ofertă de angajare?
Aveți un cont la noi? În acest caz, vom păstra Datele, pe perioada în care contul dumneavoastră este
activ sau atât timp cât este necesar în scopul de a vă furniza servicii.
Ați indicat faptul că vă putem reține Datele în scopul de a vă lua în considerare pentru ocuparea altor
posturi?
Avem vreo obligație legală, contractuală sau similară de a reține Datele dumneavoastră cu Caracter
Personal? Exemplele pot include legile imperative privind reținerea datelor din jurisdicția aplicabilă,
ordinele guvernamentale de păstrare a datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie
păstrate în scopul unui litigiu.

Dacă distrugerea sau ștergerea Datelor dumneavoastră nu este impusă de lege, putem anonimiza Datele
respective, astfel încât acestea să nu fie asociate cu dumneavoastră sau să nu conducă la persoana
dumneavoastră.
Bineînțeles, în cazul în care nu doriți să fiți luat în considerare pentru ocuparea altor posturi sau ați dori ca Datele
dumneavoastră să fie șterse, ne puteți contacta la: expeditors.com/contact

CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?
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Pentru a vă proteja Datele, vom lua măsurile adecvate care sunt conforme cu legile și normele aplicabile de
confidențialitate și protecție a datelor, inclusiv cele care impun ca prestatorii noștri de servicii să ia măsurile
corespunzătoare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.
În funcție de stadiul tehnicii, costurile de implementare și natura datelor care trebuie protejate, adoptăm măsuri
tehnice și organizatorice pentru a împiedica anumite riscuri cum ar fi distrugerea, pierderea, modificarea,
dezvăluirea sau accesul neautorizat la Datele dumneavoastră.

CARE SUNT OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ?
Acces, Corectare și Ștergere:







Dacă aveți întrebări privind această Politică sau doriți (i) să accesați, să revizuiți, să corectați sau să solicitați
ștergerea Datelor dumneavoastră sau să aflați mai multe detalii despre cine are acces la informațiile respective,
(ii) să formulați orice alt tip de cerere sau (iii) să raportați o preocupare privind Datele dumneavoastră, trebuie
să contactați managerul responsabil cu relațiile cu angajații sau Managerul Districtual al sucursalei unde v-ați
depus candidatura. Atunci când solicitați accesul la Datele dumneavoastră, vă putem solicita informații pentru
a putea confirma identitatea și dreptul de acces, precum și pentru a căuta și a vă transmite Datele
dumneavoastră. Vom face tot posibilul pentru a rezolva solicitarea dumneavoastră la timp și în mod gratuit,
exceptând cazul în care acest lucru ar impune un efort disproporționat. Dacă aveți nevoie de asistență la
redactarea solicitării, vă rugăm să contactați managerul responsabil cu relațiile cu angajații sau Managerul
Districtual al sucursalei unde v-ați depus candidatura.
Dreptul dumneavoastră de a avea acces la Datele pe care le deținem despre dumneavoastră este limitat. Legea
ne poate permite sau chiar ne poate impune să refuzăm să transmitem anumite sau toate Datele pe care le
deținem despre dumneavoastră. În plus, este posibil ca Datele dumneavoastră să fi fost distruse, șterse sau
anonimizate conform obligațiilor și practicilor noastre de păstrare a evidențelor. În situația în care nu vă putem
da acces la Datele dumneavoastră, vom depune toate eforturile pentru a vă explica motivele, sub rezerva
restricțiilor legale.
Vom rămâne răspunzători pentru îndeplinirea tuturor solicitărilor formulate de dumneavoastră în conformitate
cu legea aplicabilă chiar și după transferul Datelor dumneavoastră, astfel cum este descris în această Politică.
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Decizii automate:
În general, nu luăm decizii de promovare sau alte decizii legate de relațiile de muncă exclusiv în baza
procesului automat de luare a deciziilor conform Regulamentului General UE privind protecția Datelor și
altor legi aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor. 2 În situația în care este utilizată prelucrarea
automată a datelor pentru a defini profilul dumneavoastră sau pentru a evalua personalitatea dumneavoastră în
susținerea procesului Expeditors de angajare sau evaluare profesională, Expeditors vă va oferi posibilitatea de a
vă exprima opiniile, de exemplu, în cadrul unui interviu de angajare și va asigura orice alte măsuri de protecție
prevăzute de lege. Puteți solicita, în scris, o copie a oricăror rezultate ale testelor pe care le-ați susținut în cadrul
procesului de recrutare sau angajare.
Solicitări de informații, reclamații și obiecții: Puteți adresa solicitări de informații, reclamații și/sau obiecții
față de prelucrarea Datelor dumneavoastră prin trimiterea unei cereri scrise către:
Expeditors International of Washington, Inc.
Departamentul Juridic
1015 3rd Ave
Seattle, Statul Washington 98104
SUA
În atenția: Melissa Loh, Consultant Senior și Director Global Responsabil cu Confidențialitatea Datelor
Prin e-mail: dataprivacy@expeditors.com

CÂND VOR APĂREA ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?
Putem modifica sau actualiza această Politică în orice moment conform modificărilor aduse cerințelor legale
sau politicilor și practicilor de informare internă. Cea mai actuală versiune a acestei Politici va guverna modul
în care vom utiliza Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.
Data intrării în vigoare: 12 aprilie 2018
Ultima actualizare: 5 februarie 2018

Dacă legile privind confidențialitatea și protecția datelor din țara dumneavoastră de origine prevăd astfel, aveți dreptul de a evita “să
faceți obiectul unei deciziei bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv de creare a unui profil” sau unui proces automat de luare
a deciziilor, care produce efecte legale în privința dumneavoastră sau vă afectează semnificativ în mod similar.
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