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POLITICA EXTERNĂ DE CONFIDENȚIALITATE A GENUS PLC PENTRU 
EUROPA  

 

INTRODUCERE  

 Prezenta politică de confidențialitate explică ce facem cu datele dvs. cu caracter personal. 

Prezintă modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și 

cum ne îndeplinim obligațiile legale față de dvs. în cadrul acestui proces. Confidențialitatea 

dvs. este importantă pentru noi și ne-am angajat să vă protejăm și să vă conservăm 

drepturile în ceea ce privește confidențialitatea datelor.    

 Această Politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale Clienților, 

Distribuitorilor, Furnizorilor, Candidaților la locuri de muncă, Utilizatorilor website-urilor și 

altor persoane ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate, de exemplu persoanele 

de contact în caz de urgență și persoanele aflate în întreținerea Angajaților noștri. 

Clarificare: dacă sunteți Angajat, trebuie să consultați Politica de confidențialitate a Genus 

pentru angajați, care este disponibilă pe Helix, rețeaua intranet a Genus.  

 Această Politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal prelucrate de 

Genus plc sau de o Societate asociată („Genus” sau „noi”). În sensul legislației aplicabile 

privind protecția datelor [inclusiv, fără limitare, Regulamentul general (UE) privind protecția 

datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) („RGPD”)], societatea responsabilă pentru datele 

dvs. poate fi identificată aici.  Rețineți că trimiterile la „Genus” se referă la „PIC” or „ABS”, 

după cum este relevant în funcție de Societatea asociată Genus cu care interacționați.   

 Este important să subliniem că putem modifica periodic această Politică de 

confidențialitate. Vă rugăm să consultați această pagină dacă vreți să rămâneți la curent, 

deoarece aici vor fi publicate toate modificările.  

 Dacă sunteți nemulțumit de oricare dintre aspectele Politicii noastre de confidențialitate, 

este posibil să aveți drepturi legale. Atunci când sunt relevante, le prezentăm și pe 

acestea.  

 Această Politică de confidențialitate se aplică în țările relevante din întreaga noastră rețea 

europeană. Diverse țări pot aborda confidențialitatea datelor în moduri ușor diferite; în 

consecință, este posibil ca această Politică de confidențialitate să conțină și prevederi 

specifice anumitor țări.  Puteți consulta prevederile specifice țării dvs. aici. Acest lucru ne 

permite să ne asigurăm că respectăm toate prevederile aplicabile privind confidențialitatea 

datelor.  

 

REZUMAT 

Ce tip de date cu caracter personal colectăm?  

 DATELE CLIENȚILOR: Dacă sunteți Client, este necesar să colectăm și să utilizăm date 

despre dvs. în contextul serviciilor pe care vi le furnizăm. 

 Dacă doriți o descriere mai detaliată a datelor cu caracter personal pe care le colectăm în 

acest mod, vă rugăm să faceți clic aici.  

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE DISTRIBUITORILOR: Avem nevoie de un volum mic de date din partea  

Distribuitorilor noștri, pentru a asigura buna desfășurare a activității. Avem nevoie de 
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datele de contact ale persoanelor relevante din organizația dvs., ca să putem să 

comunicăm cu dvs. De asemenea, avem nevoie de alte informații, cum sunt detaliile dvs. 

bancare, pentru a putea să vă plătim pentru serviciile pe care ni le furnizați. 

 Dacă doriți o descriere mai detaliată a datelor cu caracter personal pe care le colectăm în 

legătură cu dvs., vă rugăm să faceți clic aici.  

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE FURNIZORILOR: Avem nevoie de un volum mic de date din partea  Furnizorilor 

noștri, pentru a asigura buna desfășurare a activității. Avem nevoie de datele de contact 

ale persoanelor relevante din organizația dvs., ca să putem să comunicăm cu dvs. De 

asemenea, avem nevoie de alte informații, cum sunt detaliile dvs. bancare, pentru a putea 

să vă plătim pentru serviciile pe care ni le furnizați. 

 Dacă doriți o descriere mai detaliată a datelor cu caracter personal pe care le colectăm în 

legătură cu dvs., vă rugăm să faceți clic aici.  

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici. 

 CANDIDAȚII LA LOCURI DE MUNCĂ: În funcție de circumstanțele relevante și de legile și 

cerințele aplicabile la nivel local, este posibil să colectăm de la dvs. date cu caracter 

personal care să ne permită să efectuăm demersurile de recrutare. 

 Dacă doriți o descriere mai detaliată a datelor cu caracter personal pe care le colectăm în 

legătură cu dvs., vă rugăm să faceți clic aici.  

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici. 

 PERSOANELE ALE CĂROR DATE LE PRIMIM DE LA CANDIDAȚII LA LOCURI DE 

MUNCĂ ȘI DE LA PERSONAL, DE EXEMPLU PERSOANELE CARE OFERĂ 

RECOMANDĂRI ȘI PERSOANELE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ: Solicităm 

numai detaliile de contact esențiale, pentru a putea lua legătura cu dvs. fie pentru a vă 

cere o recomandare, fie deoarece ați fost indicat drept persoană de contact în caz de 

urgență pentru unul dintre membrii Personalului nostru.  

 Dacă doriți o descriere mai detaliată a datelor cu caracter personal pe care le colectăm în 

legătură cu dvs., vă rugăm să faceți clic aici.  

 UTILIZATORII WEBSITE-ULUI: Colectăm un volum limitat de date de la Utilizatorii 
website-ului nostru, de care avem nevoie pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizare a 
website-ului nostru și pentru a ne ajuta să gestionăm serviciile pe care le oferim. Sunt 
incluse informații despre modul în care utilizați website-ul nostru, frecvența cu care vizitați 
website-ul nostru, și intervalele de popularitate maximă a website-ului nostru. 

 Dacă doriți să aflați mai multe informații despre datele pe care le colectăm în legătură cu 

dvs. atunci când vizitați website-ul nostru, vă rugăm să faceți clic aici. 

Unele elemente ale datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sunt necesare 

pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile contractuale față de dvs. sau de alte persoane. Alte 

elemente pot fi necesare pur și simplu pentru a asigura buna desfășurare a relației dintre noi.  

În funcție de tipul de date cu caracter personal vizat și de temeiurile în care realizăm prelucrarea, 

dacă refuzați să ne furnizați aceste date, este posibil să nu putem să ne îndeplinim obligațiile 

contractuale sau, în cazuri extreme, să nu putem să continuăm relația cu dvs. 
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Pentru detalii despre temeiurile juridice pe care ne bazăm pentru utilizarea și prelucrarea datelor 

dvs. cu caracter personal, vă rugăm să faceți clic aici. 

Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal?  

 DATELE CLIENȚILOR: Există trei modalități principale în care colectăm datele dvs. cu 

caracter personal:  

1. Direct de la dvs.; și  

2. De la părți terțe; și 

3. Din alte surse limitate. 

 Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care colectăm datele dvs. cu caracter 

personal, vă rugăm să faceți clic aici.  

 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, este 

posibil să colectăm anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE DISTRIBUITORILOR: Există trei modalități principale în care colectăm datele 

dvs. cu caracter personal:  

1. Direct de la dvs.; și  

2. De la părți terțe; și 

3. Din alte surse limitate. 

 Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care colectăm datele dvs. cu caracter 

personal, vă rugăm să faceți clic aici.  

 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, este 

posibil să colectăm anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE FURNIZORILOR: Colectăm datele dvs. cu caracter personal în decursul 

colaborării cu dvs.  

 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, este 
posibil să colectăm anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici.  

 CANDIDAȚII LA LOCURI DE MUNCĂ: Există trei modalități principale în care colectăm 

datele dvs. cu caracter personal:  

1. Direct de la dvs.; și  

2. De la părți terțe; și 

3. Din alte surse limitate. 

 Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care colectăm datele dvs. cu caracter 

personal, vă rugăm să faceți clic aici.  

 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, este 

posibil să colectăm anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 PERSOANELE ALE CĂROR DATE LE PRIMIM DE LA PERSONAL, DE EXEMPLU DE 

LA PERSOANELE CARE OFERĂ RECOMANDĂRI ȘI PERSOANELE DE CONTACT ÎN 

CAZ DE URGENȚĂ: Colectăm datele dvs. de contact numai atunci când un membru al 
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Personalului nostru vă indică drept persoană de contact în caz de urgență sau când un 

Candidat la un loc de muncă ni le furnizează pentru ca dvs. să puteți da o recomandare. 

 UTILIZATORII WEBSITE-ULUI: Colectăm date în mod automat, prin intermediul modulelor 
cookie, atunci când vizitați website-ul nostru, în funcție de setările pentru module cookie 
ale browserului dvs. Dacă vreți să aflați mai multe despre modulele cookie, inclusiv modul 
în care le utilizăm și ce opțiuni aveți, vă rugăm să faceți clic aici. 

 

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal?  

 DATELE CLIENȚILOR: Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne asigura că 

obligațiile contractuale asumate între noi pot fi îndeplinite corect, astfel încât relația să 

decurgă bine.  

 Pentru mai multe detalii despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă 

rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE DISTRIBUITORILOR: Principalele motive pentru care utilizăm datele dvs. cu 

caracter personal sunt pentru a ne asigura că obligațiile contractuale asumate între noi pot 

fi îndeplinite corect, astfel încât relația să decurgă bine, și pentru a ne conforma cu 

cerințele legislative.  

 Pentru mai multe detalii despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă 

rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE FURNIZORILOR: Principalele motive pentru care utilizăm datele dvs. cu caracter 

personal sunt pentru a ne asigura că obligațiile contractuale asumate între noi pot fi 

îndeplinite corect, astfel încât relația să decurgă bine, și pentru a ne conforma cu cerințele 

legislative.  

 Pentru mai multe detalii despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă 

rugăm să faceți clic aici. 

 CANDIDAȚII LA LOCURI DE MUNCĂ: Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a 

ne asigura că facem demersuri corecte pentru recrutare, pentru a monitoriza egalitatea de 

șanse și a ne conforma cu cerințele legislative. 

 Pentru mai multe detalii despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă 
rugăm să faceți clic aici. 

 PERSOANELE ALE CĂROR DATE LE PRIMIM DE LA CANDIDAȚII LA LOCURI DE 

MUNCĂ ȘI DE LA PERSONAL, DE EXEMPLU PERSOANELE CARE OFERĂ 

RECOMANDĂRI ȘI PERSOANELE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ: De 

asemenea, putem utiliza datele cu caracter personal ale furnizorilor de recomandări, 

pentru a-i contacta în legătură cu candidaturile Candidaților la locuri de muncă . Utilizăm 

datele cu caracter personal ale unui Candidat la un loc de muncă sau ale persoanei de 

contact în caz de urgență indicate de un membru al Personalului în caz de accident sau 

urgență care îl afectează pe respectivul Candidat la un loc de muncă sau membru al 

Personalului.   

 Pentru mai multe detalii despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă 

rugăm să faceți clic aici. 

 UTILIZATORII WEBSITE-ULUI: Utilizăm datele dvs. pentru a ne ajuta să îmbunătățim 

experiența dvs. de utilizare a website-ului.  

 Dacă vreți să aflați mai multe despre modulele cookie, inclusiv modul în care le utilizăm și 

ce opțiuni aveți, vă rugăm să faceți clic aici.  
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 Rețineți că comunicările către și de la Personal, inclusiv mesajele e-mail, pot fi examinate 

în cadrul investigațiilor interne sau externe sau al litigiilor. 

 

Cui comunicăm datele dvs. cu caracter personal?  

 DATELE CLIENȚILOR: Putem comunica datele dvs. cu caracter personal cu oricare dintre 

societățile din grupul nostru și cu terții asociați, de exemplu furnizorii noștri de servicii.  

 Dacă doriți să vedeți lista cu părțile cărora le putem comunica datele dvs. cu caracter 

personal, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE DISTRIBUITORILOR: Cu excepția cazului în care indicați altceva, putem 

comunica datele dvs. cu oricare dintre societățile din grupul nostru și cu terții asociați, de 

exemplu furnizorii noștri de servicii și organizațiile pentru care prestăm servicii.  

 Dacă doriți să vedeți lista cu părțile cărora le putem comunica datele dvs. cu caracter 
personal, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE FURNIZORILOR: Cu excepția cazului în care indicați altceva, putem comunica 

datele dvs. cu oricare dintre societățile din grupul nostru și cu terții asociați, de exemplu 

furnizorii noștri de servicii și organizațiile pentru care prestăm servicii.  

 Dacă doriți să vedeți lista cu părțile cărora le putem comunica datele dvs. cu caracter 
personal, vă rugăm să faceți clic aici. 

 CANDIDAȚII LA LOCURI DE MUNCĂ: Cu excepția cazului în care indicați altceva, putem 

comunica datele dvs. cu oricare dintre societățile din grupul nostru și cu terții asociați, de 

exemplu furnizorii noștri de servicii și organizațiile pentru care prestăm servicii.  

 Dacă doriți să vedeți lista cu părțile cărora le putem comunica datele dvs. cu caracter 
personal, vă rugăm să faceți clic aici. 

 PERSOANELE ALE CĂROR DATE LE PRIMIM DE LA CANDIDAȚII LA LOCURI DE 

MUNCĂ ȘI DE LA PERSONAL, DE EXEMPLU PERSOANELE CARE OFERĂ 

RECOMANDĂRI ȘI PERSOANELE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ: Cu excepția 

cazului în care indicați altceva, putem comunica datele dvs. cu oricare dintre societățile din 

grupul nostru și cu terții asociați, de exemplu furnizorii noștri de servicii și organizațiile 

pentru care prestăm servicii.  

 Dacă doriți să vedeți lista cu părțile cărora le putem comunica datele dvs. cu caracter 
personal, vă rugăm să faceți clic aici. 
 

 UTILIZATORII WEBSITE-ULUI: Cu excepția cazului în care indicați altceva, putem 

comunica datele dvs. cu furnizorii de servicii de analize web, platformele de marketing 

automatizat și serviciile de socializare, pentru a ne asigura că reclamele pe care le primiți 

vi se adresează dvs.    

Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal?  

 Ne preocupă protecția datelor dvs. Din acest motiv, am instituit măsuri adecvate care au 

rolul de a împiedica accesul neautorizat și utilizarea incorectă a datelor dvs. cu caracter 

personal.  

 Pentru mai multe informații despre procedurile pe care le-am instituit, vă rugăm să faceți 

clic aici.  

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal? 

 În mod normal, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pe întreaga durată a 

interacțiunilor noastre, și în general le vom păstra pe o perioadă adecvată după încheierea 
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relației, în funcție de cerințele din legislația locală, de interesele noastre legitime de afaceri 

și de necesitățile de gestionare a riscului. La expirarea acestei perioade, vom șterge datele 

dvs. cu caracter personal din sistemele noastre, cu excepția cazului în care considerăm, cu 

bună credință, că legea sau altă reglementare ne impune să le păstrăm (de exemplu, di 

cauza obligațiilor noastre față de autoritățile fiscale sau în legătură cu posibilele litigii 

anticipate).  

 Pentru mai multe informații despre politica noastră privind păstrarea datelor cu caracter 

personal, vă rugăm să faceți clic aici. 

Cum puteți să accesați, să modificați sau să retrageți datele cu caracter personal pe care ni 

le-ați furnizat?  

 Chiar dacă deținem deja datele dvs. cu caracter personal, aveți în continuare anumite 

drepturi asupra lor. Pentru a ne transmite solicitări în legătură cu acestea, vă rugăm să ne 

contactați. Ne vom strădui să dăm curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, și în toate 

cazurile vom respecta cerințele legislației aplicabile. Rețineți că putem păstra evidența 

comunicărilor cu dvs., pentru a ne ajuta să rezolvăm problemele pe care ni le semnalați. 

 Dreptul la opoziție: Dacă utilizăm datele dvs. fiindcă le considerăm necesare pentru 

interesele noastre legitime, iar dvs. nu sunteți de acord, aveți dreptul de a vă opune 

prelucrării.  Vom da curs solicitării dvs. în termen de 30 de zile (deși în anumite cazuri ni se 

poate permite să prelungim acest termen). În general, vom fi în dezacord cu dvs. numai 

dacă sunt valabile anumite condiții limitate. 

 Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când am obținut consimțământul dvs. 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează pentru anumite activități 

(de exemplu, crearea unui profil care arată cât de potrivit sunteți pentru anumite roluri), sau 

consimțământul dvs. pentru comunicări de marketing, vă puteți retrage în orice moment 

acest consimțământ. 

 Solicitările de acces la date ale persoanelor vizate (DSAR): Clarificare: ne puteți solicita 

în orice moment să confirmăm ce informații deținem în legătură cu dvs., și ne puteți solicita 

modificarea, actualizarea sau ștergerea datelor respective. În acest punct, putem da curs 

cererii dvs. sau, în plus, putem face una dintre următoarele acțiuni:  

o vă putem cere să vă confirmați identitatea sau vă putem solicita mai multe 

informații despre cererea dvs.; și  

o acolo unde legea permite, vă putem refuza solicitarea, însă în acest caz vă vom 

explica motivele.  

 Dreptul la ștergere: În anumite situații (de exemplu, dacă prelucrarea datelor nu s-a 

realizat în condițiile legii), aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter 

personal. Vom da curs solicitării dvs. în termen de 30 de zile (deși în anumite cazuri ni se 

poate permite să prelungim acest termen), și vom fi în dezacord cu dvs. numai în anumite 

condiții limitate. Dacă suntem de acord cu solicitarea dvs., vom șterge
 
datele dvs., însă în 

general vom presupune că preferați să păstrăm o mențiune a numelui dvs. în lista 

persoanelor care preferă să nu fie contactate. Astfel, vom reduce probabilitatea să fiți 

contactat în viitor atunci când datele dvs. vor fi colectate în circumstanțe fără legătură cu 

acestea. Dacă preferați să nu procedăm astfel, vă rugăm să ne spuneți. 

 Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă doriți, aveți dreptul de a transfera datele dvs. cu 

caracter personal de la noi la alt operator de date. Vă vom ajuta, fie transferând direct 

datele în numele dvs., fie punându-vă la dispoziție un exemplar într-un format utilizat în 

mod curent și care poate fi citit automat.  
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 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Aveți, de asemenea, 

dreptul de a depune o plângere la o autoritate locală de supraveghere. 

 Pentru mai multe informații despre drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal 

pe care le deținem în legătură cu dvs., vă rugăm să faceți clic aici. 

Cum stocăm și transferăm datele dvs. la nivel internațional?  

 Pentru mai multe informații despre măsurile pe care le luăm atunci când stocăm și 

transferăm datele dvs. la nivel internațional, vă rugăm să faceți clic  aici. 

Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe website?   

 Genus este operatorul de date pentru datele cu caracter personal de pe website-ul(urile) 

său(sale).  

 Dacă aveți alte întrebări sau dacă doriți detalii suplimentare, vă rugăm să faceți clic aici. 

Ce sunt modulele cookie și cum le utilizăm?  

 Un modul cookie este un fișier de date, de mici dimensiuni, stocat pe hard drive-ul 

computerului dvs. Modulele cookie sunt utilizate de aproape toate website-urile, și nu sunt 

nocive pentru sistemul dvs. Le utilizăm pentru a urmări activitatea dvs. și a ne asigura că 

beneficiați de cea mai bună experiență posibilă atunci când vizitați website-ul nostru. 

Putem utiliza informațiile din modulele cookie pentru a ne asigura că la următoarea vizită 

vă oferim opțiuni adaptate preferințelor dvs. De asemenea, putem utiliza modulele cookie 

pentru a analiza traficul, precum și în scopuri publicitare.  

 Dacă vreți să verificați sau să modificați tipurile de module cookie pe care le acceptați, de 

regulă acestea pot fi modificate din setările browserului. [Oferim informații despre aceste 

aspecte și pe pagina noastră cu preferințe de marketing de pe website-ul Genus. 

 Dacă vreți să aflați mai multe despre modulele cookie, inclusiv modul în care le utilizăm și 

ce opțiuni aveți, vă rugăm să faceți clic aici. 

Modalități de a respinge modulele cookie 

 Dacă nu vreți să acceptați module cookie care nu sunt strict necesare pentru funcțiile 

esențiale ale site-ului nostru, puteți opta să le refuzați, prin schimbarea setărilor din 

browserul dvs.  

 Majoritatea browserelor acceptă module cookie, dar dacă preferați să nu colectăm date în 

acest mod, puteți opta să acceptați toate modulele cookie, numai unele module cookie, 

sau să refuzați modulele cookie, din setările de confidențialitate ale browserului dvs. 

Totuși, dacă respingeți toate modulele cookie, nu veți putea beneficia în totalitate de 

funcțiile website-ului nostru. Deoarece fiecare browser este diferit, consultați secțiunea 

„Ajutor” a browserului dvs. pentru a afla cum puteți modifica setările pentru modulele 

cookie.  

 Pentru mai multe informații cu caracter general despre modulele cookie, inclusiv despre 

modalități de a le dezactiva, consultați aboutcookies.org. Veți afla, de asemenea, detalii 

despre modalitatea de a șterge modulele cookie din computerul dvs.  
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FORMULARUL EXTINS 

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?   

Informațiile descrise mai jos se adaugă datelor cu caracter personal pe care suntem obligați prin 

lege să le prelucrăm în orice situație. 

 DATELE CLIENȚILOR: Putem colecta datele persoanelor fizice din organizația dvs. (de 

exemplu, funcția, numele, adresa de domiciliu, adresa de serviciu, numere de telefon, 

denumirea postului, adresa de e-mail, detaliile bancare și dimensiunea fermei) pentru a 

asigura buna desfășurare a relației noastre și pentru a ne îndeplini obligațiile legale și de 

reglementare. De asemenea, deținem informații despre interacțiunea dvs. online cu 

materialele publicate de Genus; utilizăm aceste informații pentru a ne asigura că 

materialele de marketing pe care vi le comunicăm sunt relevante, de actualitate și în 

conformitate cu preferințele dvs. de marketing. De asemenea, este posibil să deținem 

informații suplimentare pe care o persoană din organizația dvs. a optat să ni le comunice, 

sau pe care dvs. ați ales să le comunicați unui Angajat Genus. Dacă avem nevoie de date 

cu caracter personal suplimentare, indiferent de motiv, vă vom informa.  

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE DISTRIBUITORILOR: Putem colecta detaliile persoanelor fizice din organizația 

dvs. (de exemplu numele, numerele de telefon, denumirea postului și adresa de e-mail sau 

poștală) pentru a asigura buna desfășurare a relației noastre.  De asemenea, deținem 

informații despre interacțiunea dvs. online cu materialele publicate de Genus; utilizăm 

aceste informații pentru a ne asigura că materialele de marketing pe care vi le comunicăm 

sunt relevante, de actualitate și în conformitate cu preferințele dvs. de marketing. De 

asemenea, este posibil să deținem informații suplimentare pe care o persoană din 

organizația dvs. a optat să ni le comunice, sau pe care dvs. ați ales să le comunicați unui 

Angajat Genus. Dacă avem nevoie de date cu caracter personal suplimentare, indiferent 

de motiv, vă vom informa.  

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE FURNIZORILOR: Vom colecta detaliile de contact ale dvs. sau ale persoanelor 

fizice din organizația dvs. (de exemplu numele, numerele de telefon, denumirea postului și 

adresa de e-mail sau poștală, locația personalului relevant care ține legătura cu noi în 

numele organizației dvs.) pentru a asigura buna desfășurare a relației noastre. De 

asemenea, putem colecta detaliile bancare, pentru a putea să vă plătim. De asemenea, 

este posibil să deținem informații suplimentare pe care o persoană din organizația dvs. a 

optat să ni le comunice. În anumite circumstanțe, de exemplu atunci când interacționați cu 

echipele noastre de Finanțe și Contabilitate, este posibil ca apelurile telefonice să fie 

înregistrate, în funcție de legislația și cerințele aplicabile la nivel local. 

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici. 

 DATELE CANDIDAȚILOR LA LOCURI DE MUNCĂ: În funcție de circumstanțele 

relevante și de legile și cerințele aplicabile la nivel local, este posibil să colectăm unele 

dintre datele enumerate mai jos, sau pe toate, care să ne permită să efectuăm demersurile 

de recrutare. În anumite jurisdicții, suntem restricționați de la prelucrarea unora dintre 
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datele prezentate mai jos. În aceste cazuri, nu vom prelucra aceste date în jurisdicțiile 

respective.   

o Numele; 

o Vârsta/data nașterii; 

o Codul numeric personal; 

o Sexul; 

o Starea civilă; 

o Detaliile de contact; 

o Detalii despre studii; 

o Locurile de muncă anterioare; 

o Persoanele de contact în caz de urgență și detaliile persoanelor aflate în 

întreținere; 

o Detaliile furnizorilor de recomandări; 

o Statutul de imigrant (indiferent dacă aveți nevoie sau nu de permis de muncă); 

o Naționalitatea/cetățenia/locul nașterii; 

o Copia permisului de conducere și/sau a pașaportului/cărții de identitate; 

o Informații financiare (atunci când trebuie să efectuăm verificări ale istoricului 

financiar); 

o Numărul de asigurări sociale (sau echivalentul din țara dvs.) și alte informații 

fiscale;  

o Date despre diversitate, inclusiv originea rasială sau etnică, convingerile religioase 

și alte convingeri similare, sănătatea fizică și psihică, inclusiv informații despre 

dizabilități; 

o Detalii despre cazierul judiciar, dacă sunt necesare pentru un post la care vreți să 

candidați; 

o Detalii despre remunerația dvs. actuală, pensie și prestații; 

o Informații suplimentare pe care optați să ni le comunicați;  

o Informații suplimentare pe care optează să ni le comunice persoanele care ne dau 

recomandări despre dvs.; 

o Adresa IP; și 

o Imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video, dacă sunteți prezent în 

spații ale Genus monitorizate video. 

 Rețineți că lista de mai sus cu categoriile de date cu caracter personal nu este exhaustivă.  

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici.  

 PERSOANELE ALE CĂROR DATE LE PRIMIM DE LA CANDIDAȚII LA LOCURI DE 

MUNCĂ ȘI DE LA PERSONAL, DE EXEMPLU PERSOANELE CARE OFERĂ 

RECOMANDĂRI ȘI PERSOANELE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ: Pentru a 

solicita o recomandare, avem nevoie de detaliile de contact ale furnizorului recomandării 

(de exemplu, numele, adresa de e-mail și numărul de telefon). De asemenea, vom avea 

nevoie de aceste detalii dacă un candidat la un loc de muncă sau un Angajat v-a desemnat 
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drept persoană de contact în caz de urgență, pentru a vă putea contacta în caz de 

accident sau de urgență.  

 Vom colecta data nașterii dvs., adresa poștală și posibil unele date despre starea de 

sănătate, dacă un Angajat v-a identificat drept persoană aflată în întreținere, beneficiară a 

unei prestații aferente relației de muncă, sau dacă un Angajat își exercită anumite drepturi 

în temeiul relației de muncă. De asemenea, putem primi informații despre orientarea dvs. 

sexuală, dacă un Angajat vă identifică drept soț, soție, partener sau parteneră atunci când 

specifică persoanele aflate în întreținere sau rudele apropiate. 

 În măsura în care accesați website-ul nostru, vom colecta anumite date de la dvs. Dacă 

doriți mai multe informații în această privință, vă rugăm să faceți clic aici.  

 UTILIZATORII WEBSITE-ULUI Colectăm un volum limitat de date de la Utilizatorii website-

ului nostru, de care avem nevoie pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizare a website-

ului nostru și pentru a ne ajuta să gestionăm serviciile pe care le oferim. Sunt incluse 

informații despre modul în care utilizați website-ul nostru, frecvența cu care vizitați website-

ul nostru, tipul de browser, locația din care vizitați website-ul nostru, setările lingvistice și 

intervalele de popularitate maximă a website-ului nostru. Dacă ne contactați prin 

intermediul website-ului, vom colecta datele pe care ni le furnizați, de exemplu numele și 

detaliile dvs. de contact.  

 Dacă doriți să aflați mai multe informații despre datele pe care le colectăm în legătură cu 

dvs. atunci când vizitați website-ul nostru, vă rugăm să faceți clic aici. 

**************************** 

CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?   

 DATELE CLIENȚILOR Colectăm datele cu caracter personal ale Clienților în trei moduri:  

1. Date cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs.; 

2. Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse; și 

3. Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat. 

 Datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs.  

 Vom primi date direct de la dvs. în trei moduri:  

o Atunci când discutați în persoană cu un Angajat al nostru; și/sau 

o Atunci când ne contactați în mod proactiv, de obicei telefonic sau prin e-mail; 

și/sau  

o Atunci când vă contactăm noi, fie telefonic, fie prin e-mail. 

 Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse  

 Atunci când se justifică, și cu respectarea legislației și cerințelor de la nivel local, este 

posibil să primim date despre dvs. din alte surse, inclusiv:  

o Din cercetarea de piață realizată de terți și prin analizarea canalelor media online 

și offline (putem efectua noi înșine aceste activități sau le putem delega altor 

organizații);  

o De la alt Client (de exemplu, atunci când Clientul achiziționează sau licențiază sau 

intenționează să achiziționeze sau să licențieze bunuri, servicii, Genetică și/sau 

Produse genetice în numele dvs. sau colectiv, în numele unui grup din care faceți 

parte); 
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o De la un Distribuitor (de exemplu, atunci când achiziționați Genetică sau Produse 

genetice de la un Distribuitor); și 

o De la un număr limitat de părți terțe (de exemplu, un Furnizor care prestează 

servicii de transport). 

Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat   

 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, atunci 

când se justifică și cu respectarea legislației și cerințelor locale, este posibil să colectăm 

anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să faceți clic aici.  

 DATELE DISTRIBUITORILOR Colectăm datele cu caracter personal ale Distribuitorilor în 

trei moduri:  

1. Date cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs.; 

2. Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse; și 

3. Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat. 

 Datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs.  

 Vom primi date direct de la dvs. în două moduri:  

o Atunci când ne contactați în mod proactiv, de obicei telefonic sau prin e-mail; 

și/sau  

o Atunci când vă contactăm noi, fie telefonic, fie prin e-mail. 

 Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse  

 Atunci când se justifică, și cu respectarea legislației și cerințelor de la nivel local, este 

posibil să primim date despre dvs. din alte surse, inclusiv:  

o Din cercetarea de piață realizată de terți și prin analizarea canalelor media online 

și offline (putem efectua noi înșine aceste activități sau le putem delega altor 

organizații); și 

o De la un număr limitat de terți (de exemplu, un Furnizor care prestează servicii 

administrative sau de transport). 

Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat   

 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, atunci 

când se justifică și cu respectarea legislației și cerințelor locale, este posibil să colectăm 

anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să faceți clic aici.  

 DATELE FURNIZORILOR Colectăm datele cu caracter personal ale Furnizorilor în trei 

moduri:  

1. Date cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs.; 

2. Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse; și 

3. Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat. 

 Datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dvs.  

 Vom primi date direct de la dvs. în două moduri:  

o Atunci când ne contactați în mod proactiv, de obicei telefonic sau prin e-mail; 

și/sau  
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o Atunci când vă contactăm noi, fie telefonic, fie prin e-mail.  

 Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse  

 Atunci când se justifică și cu respectarea legislației și cerințelor locale, putem căuta mai 

multe informații despre dvs. sau despre organizația dvs. din alte surse, în general prin 

verificări prealabile sau alte demersuri de colectare a informațiilor despre piață, inclusiv:  

o Din cercetarea de piață realizată de terți și prin analizarea canalelor media online 

și offline (putem efectua noi înșine aceste activități sau le putem delega altor 

organizații); și 

o Din alte surse limitate și de la terți. 

Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat   

 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, atunci 

când se justifică și cu respectarea legislației și cerințelor locale, este posibil să colectăm 

anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să faceți clic aici.  

 DATELE CANDIDAȚILOR LA LOCURI DE MUNCĂ: Colectăm date cu caracter personal 

în trei moduri principale:  

1. Date cu caracter personal pe care ni le furnizați dvs.; 

2. Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse; și 

3. Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat. 

 Date cu caracter personal pe care ni le furnizați dvs.  

 Genus are nevoie de anumite date referitoare la dvs. pentru a începe demersurile de 

recrutare și a angaja la Genus cel mai bun candidat. 

 Există numeroase moduri în care ne puteți comunica datele dvs. Depinde care modalitate 

vi se pare mai convenabilă. Acestea pot include: 

o Introducerea detaliilor dvs. pe website-ul Genus sau prin intermediul unui formular 

de candidatură, în cadrul procesului de înregistrare;  

o Lăsarea unui CV în format fizic la un sediu Genus; sau 

o Transmiterea prin e-mail a CV-ului către un angajat Genus, de exemplu unui 

responsabil de Resurse umane din cadrul Genus.  

 Date cu caracter personal pe care le primim din alte surse  

 De asemenea, primim din alte surse date cu caracter personal despre candidații la locuri 

de muncă. În funcție de circumstanțele relevante și legislația și cerințele aplicabile de la 

nivel local, acestea pot include date cu caracter personal primite în următoarele situații: 

o Persoanele care vă recomandă pot divulga date cu caracter personal despre dvs.; 

o Putem obține informații despre dvs. în timp ce căutăm potențiali candidați în surse 

terțe, de exemplu pe LinkedIn și alte site-uri cu locuri de muncă; 

o Dacă dați „like” paginii noastre de Facebook sau ne „urmăriți” pe Twitter, vom primi 

datele dvs. cu caracter personal de la site-urile respective; și 

o Dacă ați ajuns la noi prin intermediul unei agenții de recrutare, agenția ne poate 

comunica date cu caracter personal în legătură cu dvs.  

Date cu caracter personal pe care le colectăm în mod automat  
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 Dacă accesați website-ul nostru sau dacă citiți sau faceți clic pe un e-mail de la noi, atunci 

când se justifică și cu respectarea legislației și cerințelor locale, este posibil să colectăm 

anumite date în mod automat sau prin faptul că ni le furnizați dvs. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să faceți clic aici.  

 UTILIZATORII WEBSITE-ULUI: Atunci când vizitați website-ul nostru, există anumite 

informații pe care le putem colecta în mod automat, indiferent dacă decideți sau nu să 

utilizați serviciile noastre. Acestea includ adresa IP, data, orele și frecvența cu care 

accesați website-ul, și modul în care navigați în conținut.  

 Colectăm datele dvs. cu caracter personal prin intermediul modulelor cookie, în funcție de 

setările pentru module cookie ale browserului dvs. Dacă sunteți și Client sau Distribuitor, 

putem utiliza datele provenite din utilizarea de către dvs. a website-urilor noastre pentru a 

îmbunătăți alte aspecte ale comunicărilor pe care vi le transmitem sau ale serviciilor pe 

care vi le oferim. Dacă vreți să aflați mai multe despre modulele cookie, inclusiv modul în 

care le utilizăm și ce opțiuni aveți, vă rugăm să faceți clic aici. 

***************************** 

CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?  

Odată ce am obținut datele despre dvs., le valorificăm în mod util. 

 DATELE CLIENȚILOR: Utilizăm datele Clienților pentru:  

o furnizarea de bunuri și servicii; 

o activități de marketing; și 

o pentru a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale. 

Vă prezentăm mai multe detalii despre fiecare:  

Furnizarea de bunuri și servicii 

 Mai jos vă prezentăm diversele moduri în care utilizăm datele dvs. pentru a asigura buna 

desfășurare a activității noastre:  

o Prelucrăm datele dvs. pentru a onora comenzile dvs. de bunuri, servicii, Genetică 

și/sau Produse genetice, sau comenzile făcute în numele dvs. sau în numele unui 

grup din care faceți parte; 

o Stocăm datele dvs. (și le actualizăm lor la nevoie) în baza noastră de date, pentru 

a vă putea contacta în legătură cu activitățile noastre relevante; 

o Ținem evidența comunicărilor și întâlnirilor noastre, pentru a vă putea furniza 

servicii țintite;  

o Asigurăm respectarea contractelor încheiate cu Clienții și/sau Distribuitorii (după 

caz); 

o Asigurăm confidențialitatea și protecția informațiilor noastre confidențiale și 

exclusive și a secretelor comerciale; 

o Furnizăm asistență (inclusiv asistență tehnică) pentru dvs. sau pentru alți Clienți; 

o Realizăm sondaje privind satisfacția clienților; și 

o Prelucrăm datele dvs. pentru a orienta corect campaniile de marketing. 

 Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopurile de mai sus în cazul în care 

considerăm că acest lucru este necesar în interesele noastre legitime. Pentru mai multe 

informații despre ce înseamnă acest lucru, vă rugăm să faceți clic aici.  
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 Dacă nu sunteți de acord, în anumite circumstanțe aveți dreptul de a vă opune; puteți afla 

aici mai multe detalii despre cum și când vă puteți exercita acest drept.  

 Activități de marketing   

 Vă putem contacta periodic pentru a vă prezenta informații pe care le considerăm ca fiind 

de interes pentru dvs. În particular, putem intenționa să utilizăm datele dvs. în scopurile 

enumerate mai jos, atunci când acest lucru este justificat și conform cu legislația și 

cerințele locale. Rețineți că lista nu este exhaustivă. Pentru:  

o a ne permite să dezvoltăm și să promovăm alte bunuri, servicii, elemente de 

Genetică și/sau Produse genetice ale Genus sau ale Societăților noastre asociate;  

o a promova pentru dvs. întreaga noastră gamă de bunuri, servicii, elemente de 

Genetică și/sau Produse genetice ale Genus sau ale Societăților noastre asociate; 

și  

o a vă oferi informații despre anumite reduceri și oferte pentru care vă calificați în 
virtutea relației dvs. cu Genus sau alte Societăți asociate.  

 Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru anumite aspecte ale acestor activități care nu 

sunt acoperite de interesele noastre legitime (în special colectarea datelor cu ajutorul 

modulelor cookie și transmiterea materialelor de marketing direct către dvs. prin canale 

digitale) și, în funcție de situație, vă vom solicita consimțământul sub forma acordului 

explicit sau a acordului tacit în virtutea relației cu noi (explicăm mai jos ce înseamnă). 

Rețineți că în anumite jurisdicții în care ne desfășurăm activitatea vom respecta cerințele 

suplimentare ale legislației locale. Pentru mai multe informații cu privire la jurisdicția dvs., 

vă rugăm să faceți clic aici. 

 Consimțământul tacit este un tip specific de consimțământ care se aplică atunci când aveți 

o relație anterioară cu noi (de exemplu, ați făcut o comandă și solicitați mai multe informații 

despre bunuri, servicii, Genetică și/sau Produse genetice), iar noi vă transmitem materiale 

de marketing referitoare la alte bunuri, servicii, elemente de Genetică și/sau Produse 

genetice. Consimțământul tacit înseamnă că vom considera că ne-ați dat consimțământul, 

cu excepția cazului și până în momentul în care vă exprimați refuzul. Pentru anumite tipuri 

de marketing electronic, avem obligația de a obține consimțământul dvs. explicit. 

 Pentru mai multe informații despre modul în care obținem consimțământul, vă rugăm să 

faceți clic aici. Dacă nu sunteți de acord cu metodele noastre de marketing, aveți dreptul 

de a vă retrage consimțământul în orice moment, urmând procedura prezentată aici.  Vă 

aducem la cunoștință că, chiar dacă v-ați exprimat opțiunea de a refuza comunicările 

noastre de marketing prin centrul nostru de preferințe, este posibil ca datele dvs. să fie 

preluate din nou din surse publice, într-o campanie de marketing separată. Vă rugăm ca în 

astfel de situații să vă exprimați din nou refuzul.  

 Pentru a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție 

 În circumstanțe mai ieșite din comun, putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru 

a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție. 

 DATELE DISTRIBUITORILOR: Utilizăm datele Distribuitorilor pentru:  

o furnizarea de bunuri și servicii; și 

o pentru a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale. 

Vă prezentăm mai multe detalii despre fiecare:  

Furnizarea de bunuri și servicii 
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 Mai jos vă prezentăm diversele moduri în care utilizăm datele dvs. pentru a asigura buna 

desfășurare a activității noastre:  

o a prelucra datele dvs. în scopul de a executa contractul dvs. de cumpărare sau 

licențiere a Geneticii și/sau a Produselor genetice; 

o Stocăm datele dvs. (și le actualizăm lor la nevoie) în baza noastră de date, pentru 

a vă putea contacta în legătură cu activitățile noastre relevante; 

o a ține evidența comunicărilor și întâlnirilor noastre, pentru a vă putea furniza 

servicii țintite; 

o a asigura respectarea termenilor contractelor încheiate cu dvs. și/sau a 

contractelor dintre dvs. și Clienți (după caz); 

o a oferi aprobarea contractelor dvs. cu Clienții relevanți, în conformitate cu 

contractele încheiate între noi și dvs.; 

o Asigurăm confidențialitatea și protecția informațiilor noastre confidențiale și 

exclusive și a secretelor comerciale; 

o a furniza asistență (inclusiv asistență tehnică) pentru dvs. sau pentru alți Clienți 

și/sau Distribuitori (după caz); 

o a realiza sondaje privind satisfacția Distribuitorilor; și 

o Prelucrăm datele dvs. pentru a orienta corect campaniile de marketing. 

 În mod normal, nu vă vom cere consimțământul atunci când trimitem mesaje de marketing 

la o adresă poștală sau de e-mail corporativă. 

 Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopurile de mai sus în cazul în care 

considerăm că acest lucru este necesar în interesele noastre legitime. Pentru mai multe 

informații despre ce înseamnă acest lucru, vă rugăm să faceți clic aici.  

 Dacă nu sunteți de acord, în anumite circumstanțe aveți dreptul de a vă opune; puteți afla 

aici mai multe detalii despre cum și când vă puteți exercita acest drept.  

 Pentru a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție 

 În circumstanțe mai ieșite din comun, putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru 

a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție. 

*** 

 DATELE FURNIZORILOR: Vom utiliza datele dvs. numai în următoarele scopuri:   

 Pentru a stoca (și a actualiza la nevoie) detaliile dvs. din baza noastră de date, 

pentru a vă putea contacta în legătură cu contractele sau tranzacțiile dintre noi și 

dvs.; 

 Pentru a vă oferi servicii sau a obține de la dvs. asistență și servicii;  

 Pentru a ne îndeplini anumite obligații legale și de reglementare;  

 Pentru a facilita procesele de întocmire a statelor de plată și a facturilor;  

 Pentru a ne ajuta să orientăm corect campaniile de marketing; și 

 În circumstanțe neobișnuite, pentru a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau 

apărarea unor drepturi în justiție. 

 Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopurile de mai sus în cazul în care 

considerăm că acest lucru este necesar în interesele noastre legitime. Pentru mai multe 

informații despre ce înseamnă acest lucru, vă rugăm să faceți clic aici.  
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 În mod normal, nu vă vom cere consimțământul atunci când trimitem mesaje de marketing 

la o adresă poștală sau de e-mail corporativă. 

 Dacă nu sunteți de acord, în anumite circumstanțe aveți dreptul de a vă opune; puteți afla 

aici mai multe detalii despre cum vă puteți exercita acest drept.  

 Rețineți că în anumite jurisdicții în care ne desfășurăm activitatea vom respecta cerințele 

suplimentare ale legislației locale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

*** 

 DATELE CANDIDAȚILOR LA LOCURI DE MUNCĂ: În general utilizăm datele candidaților 

la locuri de muncă în următoarele moduri:  

o Activități de recrutare;  

o Monitorizarea egalității de șanse; și  

o pentru a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale. 

Vă prezentăm mai multe detalii despre fiecare: 

 Activități de recrutare  

 Enumerăm mai jos diversele moduri în care putem utiliza în acest scop datele dvs. cu 

caracter personal, atunci când acest lucru este justificat și conform cu legislația și cerințele 

locale. Rețineți că lista nu este exhaustivă.  

o Colectarea datelor dvs. de la dvs. și din alte surse, cum este LinkedIn; 

o Stocarea datelor dvs. (și actualizarea lor la nevoie) în baza noastră de date, pentru 

a vă putea contacta în legătură cu recrutarea; 

o Pentru a facilita procesul de recrutare; 

o Evaluarea datelor despre dvs. în raport cu posturile libere despre care considerăm 

că vi s-ar potrivi; 

o Îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate între noi și dvs.;  

o Îndeplinirea obligațiilor care decurg din orice contract încheiat între Genus și părțile 

terțe, în legătură cu recrutarea dvs.;  

o Pentru a facilita procesele de întocmire a statelor de plată și a facturilor; 

o Verificarea detaliilor furnizate de dvs., utilizând resurse terțe (cum sunt evaluările 

psihometrice sau testarea abilităților), sau solicitarea de informații (cum sunt 

recomandările, calificările și posibil condamnările penale, în măsura în care acest 

lucru este justificat și conform cu legislația locală);  

o Îndeplinirea obligațiilor noastre legale asociate cu detectarea infracțiunilor sau 

colectarea taxelor și impozitelor. 

 Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopurile de mai sus în cazul în care 

considerăm că acest lucru este necesar în interesele noastre legitime. Pentru mai multe 

informații despre ce înseamnă acest lucru, vă rugăm să faceți clic aici. Dacă nu sunteți de 

acord, în anumite circumstanțe aveți dreptul de a vă opune; puteți afla aici mai multe detalii 

despre cum și când vă puteți exercita acest drept.  

 Rețineți că în anumite jurisdicții în care ne desfășurăm activitatea vom respecta cerințele 

suplimentare ale legislației locale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 Monitorizarea egalității de șanse și alte date sensibile cu caracter personal  
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 Ne-am angajat să asigurăm faptul că procesele noastre de recrutare concordă cu modul 

nostru de a aborda egalitatea de șanse. Unele date pe care este posibil să le colectăm în 

legătură cu dvs. (în circumstanțe adecvate și cu respectarea legislației și cerințelor locale) 

se încadrează în categoria generică a „datelor despre diversitate”. Acestea pot fi date 

despre originea dvs. etnică, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, convingeri 

religioase sau alte convingeri similare și/sau mediul socio-economic. Atunci când se 

justifică, și în conformitate cu legislația și cerințele locale, vom utiliza aceste date în format 

anonimizat pentru a monitoriza conformitatea noastră cu politica privind egalitatea de 

șanse.  

 Aceste date se numesc „date sensibile cu caracter personal”. Prin urmare, avem nevoie de 

consimțământul dvs. explicit înainte de a le putea colecta. Vă vom cere consimțământul 

oferindu-vă posibilitatea de a vă exprima acordul. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne 

spuneți în mod clar și explicit că sunteți de acord ca noi să colectăm și să utilizăm aceste 

date.  

 Putem colecta alte date sensibile cu caracter personal care vă vizează, de exemplu 

informații despre sănătate, despre afilierea religioasă sau despre eventualele condamnări 

penale, dacă acest lucru este permis de legislația locală și este necesar pentru postul la 

care vreți să candidați. Nu vom face niciodată acest lucru fără consimțământul dvs. explicit.  

 Pentru mai multe informații despre consimțământ, vă rugăm să faceți clic aici. Rețineți că, 

în anumite jurisdicții în care ne desfășurăm activitatea, există reguli diferite privind aceste 

date sensibile. Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 Dacă nu sunteți de acord, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, 

urmând procedura prezentată aici.  

 Pentru a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție 

 În circumstanțe mai ieșite din comun, putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru 

a ne ajuta în constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție. 

*** 

 PERSOANELE ALE CĂROR DATE LE PRIMIM DE LA CANDIDAȚII LA LOCURI DE 

MUNCĂ ȘI DE LA PERSONAL, DE EXEMPLU PERSOANELE CARE OFERĂ 

RECOMANDĂRI, PERSOANELE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ ȘI 

PERSOANELE AFLATE ÎN ÎNTREȚINERE: Vom utiliza datele despre dvs. numai în 

următoarele scopuri:   

 Dacă un Candidat la un loc de muncă sau un Angajat vă desemnează în 

formularul nostru drept persoană de contact în caz de urgență, vă vom contacta 

dacă persoana este afectată de un accident sau o situație de urgență; sau  

 Dacă un Candidat la un loc de muncă v-a indicat drept furnizor de recomandare, 

vă vom contacta pentru recomandarea respectivă; sau 

 Dacă un Angajat v-a desemnat drept ruda cea mai apropiată sau persoană aflată 

în întreținere, vom păstra datele dvs. cu caracter personal pentru a ne asigura că 

dosarul de personal al Angajatului este corect și pentru a divulga datele dvs. 

furnizorului de prestații relevant.  

 Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopurile de mai sus în cazul în care 

considerăm că acest lucru este necesar în interesele noastre legitime. Pentru mai multe 

informații despre ce înseamnă acest lucru, vă rugăm să faceți clic aici. 
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 Dacă nu sunteți de acord, aveți dreptul de a vă opune; puteți afla aici mai multe detalii 

despre cum vă puteți exercita acest drept.  

*** 

 UTILIZATORII WEBSITE-ULUI: Utilizăm datele dvs. pentru a ne ajuta să vă îmbunătățim 

experiența de utilizare a website-ului nostru, de exemplu analizând criteriile de căutare 

folosite de dvs. recent pentru a vă prezenta informații despre care credem că vă vor 

interesa.  

 Dacă vreți să aflați mai multe despre modulele cookie, inclusiv modul în care le utilizăm și 

ce opțiuni aveți, vă rugăm să faceți clic aici.  

****************************** 

CUI COMUNICĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL? 

 Atunci când se justifică și este în conformitate cu legislația și cerințele locale, putem 

comunica datele dvs. cu caracter personal, în diverse moduri și din diverse motive, 

următoarelor categorii de persoane: 

o Oricare dintre societățile din grupul nostru sau Societățile asociate;  

o Persoanele fizice și organizațiile care dețin informații în legătură cu recomandarea 

Candidatului la un loc de muncă sau candidatura acestuia la un post în cadrul 

societății noastre, de exemplu angajatori, educatori și organisme de examinare din 

trecut, din prezent și potențiale, și agenții de recrutare și plasare a forței de muncă; 

o Autoritățile fiscale, de audit și de reglementare, inclusiv autoritățile 

guvernamentale, cărora considerăm, cu bună credință, că legislația ne impune să 

le comunicăm aceste date (de exemplu, din cauza solicitării unei autorități fiscale 

sau în legătură cu un litigiu anticipat); 

o Furnizori de servicii terți (inclusiv Furnizori) care realizează anumite activități în 

numele nostru (inclusiv furnizorii de beneficii, cum sunt furnizorii de pensii, de 

asigurări medicale private, de asigurare stomatologică și alți furnizori de prestații, 

contractanții care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, consultanții 

externi, asociații de afaceri și consilierii profesionali cum sunt juriștii, auditorii și 

contabilii, furnizorii de transport și distribuție, funcțiile de asistență tehnică și 

consultanții IT care testează și dezvoltă sistemele noastre tehnologice; 

o Părțile terțe care prestează servicii IT externalizate și furnizorii de spațiu pentru 

stocarea documentelor, atunci când există un contract de prelucrare (sau măsuri 

de protecție similare); 

o Platformele și furnizorii de tehnologie de marketing; 

o În cazul Candidaților la locuri de muncă și al furnizorilor de recomandări ai 

acestora, putem comunica datele dvs. cu caracter personal părților terțe pe care 

le-am angajat să ne presteze servicii cum sunt verificarea recomandărilor, a 

calificărilor și a condamnărilor penale, dacă aceste verificări sunt justificate și 

respectă legislația locală; 

o Dacă în viitor Genus fuzionează sau este achiziționată de altă societate, putem 

comunica datele dvs. cu caracter personal noilor proprietari ai societății (și vă vom 

aduce la cunoștință această divulgare). 

 

******************************* 
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CUM PROTEJĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?  

 Ne-am angajat să luăm toate măsurile rezonabile și adecvate de a proteja datele cu 

caracter personal deținute de noi față de utilizarea incorectă, pierdere și acces neautorizat. 

În acest scop, am instituit diverse măsuri adecvate, de ordin tehnic și organizatoric. 

Acestea includ măsuri pentru soluționarea cazurilor suspectate de încălcare a 

confidențialității datelor. 

 Dacă suspectați că a avut loc utilizarea incorectă sau accesul neautorizat la datele dvs. cu 

caracter personal, vă rugăm să ne informați imediat. Detaliile despre cum ne puteți 

contacta sunt prezentate aici.  

 

******************************** 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL? 

 Cu respectarea drepturilor dvs. (conform explicațiilor din această Politică de 

confidențialitate), în mod normal vom prelucra datele dvs. pe întreaga durată a 

interacțiunilor noastre, și le vom păstra o perioadă după încheierea relației. Durata exactă 

va depinde de tipul de date, de necesitățile noastre legitime de afaceri și de alte norme 

legale sau de reglementare care ne pot impune să le păstrăm pe o anumită durată minimă.  

De exemplu, putem fi obligați să păstrăm anumite date pentru raportări fiscale sau pentru a 

răspunde întrebărilor legate de impozite. Le vom păstra dacă ar putea fi relevante în cazul 

unui potențial litigiu.   

 În stabilirea perioadei de păstrare adecvate pentru diverse tipuri de date cu caracter 

personal, vom ține cont întotdeauna de volumul, natura și sensibilitatea respectivelor date 

cu caracter personal, de potențialul risc de periclitare care ar putea decurge din utilizarea 

sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, scopurile pentru care trebuie 

să le prelucrăm și dacă putem îndeplini acele scopuri prin alte mijloace (desigur, în plus 

față de respectarea obligațiilor noastre legale, de reglementare și de gestionare a riscului, 

descrise mai sus. 

 Odată ce am stabilit că nu mai avem nevoie să păstrăm datele dvs., cu caracter personal, 

le vom șterge. 

******************************** 

CUM PUTEȚI SĂ ACCESAȚI, SĂ MODIFICAȚI SAU SĂ RETRAGEȚI DATELE CU CARACTER 
PERSONAL PE CARE NI LE-AȚI FURNIZAT?  

 Unul dintre principalele obiective ale RGPD este de a proteja și a clarifica drepturile 

cetățenilor UE și ale persoanelor fizice din UE cu privire la confidențialitatea datelor. Acest 

lucru înseamnă că dvs. vă păstrați anumite drepturi în legătură cu datele dvs., chiar și 

după ce ni le-ați dat nouă. Aceste drepturi sunt descrise în detaliu mai jos. 

 Pentru a ne transmite solicitări în legătură cu aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați. 

Ne vom strădui să dăm curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, și în tot cazul în 

termen de o lună (cu aplicarea eventualelor prelungiri la care avem dreptul conform legii). 

Rețineți că putem păstra evidența comunicărilor cu dvs., pentru a ne ajuta să rezolvăm 

problemele pe care ni le semnalați. 

 Dreptul la opoziție: acest drept vă permite să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu 

caracter personal, atunci când le prelucrăm din oricare dintre următoarele patru motive: (i) 

interesele noastre legitime; (ii) pentru a ne permite să efectuăm o activitate în interesul 

public sau pentru exercitarea autorității oficiale; (iii) pentru a vă trimite materiale de 

marketing direct; și (iv) din motive științifice, istorice, de cercetare sau statistice. 
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 Categoriile „interese legitime” și „marketing direct” au cea mai mare probabilitate de 

aplicare dintre cele de mai sus. Dacă opoziția dvs. vizează prelucrarea de către noi a 

datelor dvs. cu caracter personal efectuată din cauză că o considerăm necesară în 

interesele dvs. legitime, trebuie să răspundem la opoziția dvs. prin încetarea activității 

respective, cu excepția următoarelor cazuri:  

o putem demonstra că avem motive legitime imperative pentru prelucrare, care 

prevalează asupra intereselor dvs.; sau  

o prelucrăm datele în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în 

justiție.  

 Dacă opoziția dvs. vizează marketingul direct, trebuie să răspundem prin încetarea acestei 

activități.  

 Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când am obținut consimțământul dvs. 

pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru anumite activități (de exemplu, 

în scopuri de marketing), vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, iar noi 

vom înceta activitatea specifică pentru care acordaserăți anterior consimțământul, cu 

excepția cazului în care considerăm că există un motiv alternativ care justifică prelucrarea 

în continuare de către noi a datelor dvs. în acest scop, caz în care vă vom informa în 

legătură cu această condiție. 

 Solicitările de acces la date ale persoanelor vizate (DSAR): Ne puteți solicita în orice 

moment să confirmăm ce informații deținem în legătură cu dvs., și ne puteți solicita 

modificarea, actualizarea sau ștergerea datelor respective. Vă putem cere să vă confirmați 

identitatea și vă putem solicita mai multe informații despre cererea dvs. Dacă vă furnizăm 

accesul la datele pe care le deținem în legătură cu dvs., nu vă vom percepe nicio plată, în 

afară de cazul în care solicitările dvs. sunt „în mod vădit nefondate sau excesive”. Dacă ne 

cereți exemplare suplimentare din aceste date, vă putem percepe o taxă administrativă 

rezonabilă, acolo unde legislația permite.  Acolo unde legislația permite, putem refuza 

solicitarea dvs. Dacă vă refuzăm solicitarea, vă vom spune întotdeauna motivele refuzului.  

 Rețineți că, în anumite jurisdicții în care desfășurăm activități, respectăm cerințele 

suplimentare ale legislației locale cu privire la solicitările de acces ale persoanelor vizate, și 

putem refuza solicitarea dvs. în conformitate cu legile respective. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal 

în anumite circumstanțe. În mod normal, datele trebuie să îndeplinească unul dintre 

următoarele criterii: 

o datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care le-am colectat inițial și/sau le-

am prelucrat;  

o dacă ați acordat consimțământul, iar apoi v-ați retras consimțământul pentru 

prelucrarea de către noi a datelor, și nu avem niciun alt motiv valid de a continua 

prelucrarea;  

o datele nu au fost prelucrate în condițiile legii (adică prelucrarea nu a respectat 

RGPD);  

o este necesară ștergerea datelor pentru ca noi să ne îndeplinim obligațiile legale în 

calitate de operator de date; sau  

o dacă prelucrăm datele deoarece considerăm că acest lucru este necesar pentru 

interesele noastre legitime, iar dvs. vă opuneți prelucrării și nu putem demonstra 

că avem motive legitime imperative pentru continuarea prelucrării.  
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 Rețineți că, în anumite jurisdicții în care desfășurăm activități, respectăm cerințele 

suplimentare ale legislației locale cu privire la dreptul la ștergerea datelor al persoanei 

vizate, și putem refuza solicitarea dvs. în conformitate cu legile respective. Pentru mai 

multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 Am avea dreptul de a refuza să dăm curs solicitării dvs. de ștergere datele numai din 

următoarele motive:  

o pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;  

o pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau pentru o activitate în interesul public sau 

pentru exercitarea autorității oficiale;  

o din rațiuni de sănătate publică, în interes publice;  

o în scopuri de arhivare, de cercetare sau statistice; sau 

o pentru exercitarea sau apărarea unui drept legal. 

 Atunci când dăm curs unei solicitări valabile de ștergere a datelor, vom lua toate măsurile 

aplicabile în condiții rezonabile pentru a șterge datele relevante. 

 Dreptul de a restricționa prelucrarea: Aveți dreptul de a solicita să restricționăm 

prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe. Acest lucru 

înseamnă că putem păstra în continuare datele dvs., dar nu vom putea efectua alte 

operațiuni de prelucrare înainte ca: (i) una dintre circumstanțele enumerate mai jos să se 

rezolve; (ii) să acordați consimțământul; sau (iii) dacă prelucrarea în continuare este 

necesară fie pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție, fie pentru a 

proteja drepturile altei persoane fizice, fie din motive ce țin de interesul public major al UE 

sau al statului membru.  

 Circumstanțele în care aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor 

dvs. cu caracter personal sunt: 

o Atunci când contestați exactitatea datelor cu caracter personal pe care le 

prelucrăm în legătură cu dvs. În acest caz, prelucrarea de către noi a datelor dvs. 

cu caracter personal va fi restricționată pe perioada în care este verificată 

exactitatea datelor; 

o Atunci când vă opuneți prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal 

în interesele noastre legitime. În acest caz, puteți solicita ca datele să fie 

restricționate pe perioada când verificăm temeiurile noastre pentru prelucrarea 

datelor dvs. cu caracter personal; 

o Atunci când prelucrarea de către noi a datelor dvs. nu este în condițiile legii, dar 

preferați să restricționăm prelucrarea, mai degrabă decât să le ștergem; și 

o Atunci când nu mai avem nevoie să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, 

dar dvs. aveți nevoie de date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

drepturilor legale. 

 Dacă am comunicat unor terți datele dvs. cu caracter personal, îi vom informa cu privire la 

restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau implică 

un efort disproporționat. Desigur, vă vom notifica înainte de a ridica vreo restricție asupra 

prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. 

 Dreptul la rectificare: Aveți, de asemenea, dreptul de a ne solicita să rectificăm datele cu 

caracter personal inexacte sau incomplete pe care le deținem despre dvs. Dacă am 

comunicat unor părți terțe datele dvs. cu caracter personal, îi vom informa cu privire la 

rectificare, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau implică un efort 
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disproporționat. Atunci când este cazul, vă vom spune căror părți terțe am divulgat datele 

cu caracter personal inexacte sau incomplete. Atunci când considerăm că este rezonabil 

să nu dăm curs solicitării dvs., vă vom explica motivele acestei decizii. 

 Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă doriți, aveți dreptul de a transfera datele dvs. cu 

caracter personal de la un operator de date la altul. Pentru a vă permite acest lucru, vă 

vom furniza datele într-un format parolat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, 

astfel încât dvs. să vă puteți transfera datele pe altă platformă online. Alternativ, putem 

transfera direct datele pentru dvs. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică pentru: (i) 

datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu mijloace automatizate (adică fără 

intervenția omului); (ii) datele cu caracter personal furnizate de dvs.; și (iii) datele cu 

caracter personal pe care le prelucrăm în temeiul consimțământului dvs. sau pentru a 

executa un contract. 

 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Aveți, de asemenea, 

dreptul de a depune o plângere la o autoritate locală de supraveghere. Detaliile despre 

cum puteți contacta aceste autorități sunt prezentate aici.  

 Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, sau să vă retrageți 

consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (atunci când 

consimțământul constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter 

personal), detaliile despre cum ne puteți contacta sunt prezentate aici. Rețineți că putem 

păstra evidența comunicărilor cu dvs., pentru a ne ajuta să rezolvăm problemele pe care ni 

le semnalați. 

 Puteți solicita în orice moment dezabonarea de la operațiunile de marketing direct. Detaliile 

despre procedură sunt prezentate aici. 

 Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. să fie corecte 

și actuale. Vă rugăm să ne informați dacă datele dvs. cu caracter personal se modifică în 

perioada în care le deținem. 

******************************** 

CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL 

PE WEBSITE-UL GENUS?  

 Puteți afla care entitate Genus este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter 

personal și unde se află, urmând acest link.  

 Dacă aveți comentarii sau sugestii cu privire la această Politică de confidențialitate, vă 

rugăm să urmați acest link.  

 

******************************** 

CUM STOCĂM ȘI TRANSFERĂM DATELE DVS. LA NIVEL INTERNAȚIONAL?  

 Pentru a vă oferi cele mai bune servicii și a îndeplini scopurile descrise în această Politică 

de confidențialitate, datele dvs. pot fi transferate:  

o între și în interiorul entităților din grupul de societăți Genus și Societățile asociate; 

o unor părți terțe (cum sunt autoritățile de reglementare, consilierii sau alți furnizori ai 

societății Genus);  

o unor Clienți și/sau Distribuitori din străinătate;  

o Clienților și/sau Distribuitorilor din țara dvs. care, la rândul lor, pot transfera datele 

dvs. la nivel internațional;  
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o unui furnizor de spațiu de stocare în cloud; și 

o altor părți terțe, după cum se indică aici. 

 Vrem să ne asigurăm că datele dvs. sunt stocate și transferate în condiții de siguranță. Prin 

urmare, vom transfera date în afara Spațiului Economic European sau a SEE (și anume, 

statele membre ale Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein) numai atunci 

când transferul respectă legislația privind protecția datelor, iar mijloacele de realizare a 

transferului includ măsuri de protecție adecvate pentru datele dvs., de exemplu:  

o prin contracte privind transferul de date care încorporează clauzele contractuale 

standard în vigoare, adoptate de Comisia Europeană pentru transferul datelor cu 

caracter personal de către operatorii de date din SEE către operatori de date din 

jurisdicții care nu dispun de o legislație adecvată privind protecția datelor; sau  

o prin aderarea la cadrul Scutului de confidențialitate UE-SUA pentru transferul 

datelor cu caracter personal de la entitățile din UE la entități din Statele Unite, sau 

alt acord echivalent în cazul altor jurisdicții; sau  

o transferul datelor dvs. într-o țară pe care Comisia Europeană o consideră adecvată 
din punct de vedere al legislației privind protecția datelor din țara respectivă; sau  

o atunci când este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între noi 

și o parte terță, iar transferul este în interesul dvs. în scopurile respectivului 

contract (de exemplu, dacă trebuie să transferăm date în afara SEE pentru a ne 

îndeplini obligațiile contractuale, dacă sunteți clientul nostru); sau 

o atunci când ați consimțit la transferul datelor.  

 Pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal beneficiază de un nivel adecvat de 

protecție, am instituit proceduri corespunzătoare împreună cu părțile terțe cărora le 

comunicăm datele dvs. cu caracter personal, prin care ne asigurăm că respectivele părți 

terțe tratează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația privind protecția 

datelor. 

******************************** 

POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE  

Ce este un modul cookie? 

 Un modul cookie este un fișier cu informații care este stocat pe hard drive-ul computerului 

dvs. și înregistrează activitatea dvs. de navigare pe un website, astfel ca, atunci când 

reveniți pe website-ul respectiv, să vă poată prezenta opțiuni personalizate în funcție de 

informațiile stocate despre vizita dvs. anterioară. De asemenea, modulele cookie pot fi 

utilizate pentru a analiza traficul, precum și în scopuri publicitare și de marketing.  

 Modulele cookie sunt utilizate de aproape toate website-urile, și nu sunt nocive pentru 

sistemul dvs. Dacă vreți să verificați sau să modificați tipurile de module cookie pe care le 

acceptați, de regulă acestea pot fi modificate din setările browserului.  

Cum utilizăm modulele cookie? 

 Utilizăm module cookie pentru a urmări utilizarea de către dvs. a website-urilor noastre. 

Acest lucru ne permite să înțelegem modul în care utilizați site-ul și să urmărim eventualele 

tipare care apar la nivel individual sau la nivelul unor grupuri mai mari. Acest lucru ne ajută 

să ne îmbunătățim website-urile și serviciile ca răspuns la dorințele și necesitățile 

vizitatorilor noștri.  

 Modulele cookie pot fi: 
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o Module cookie de sesiune: acestea sunt stocate pe computerul dvs. numai în 

timpul sesiunii web și sunt șterse automat atunci când vă închideți browserul – de 

regulă, stochează un identificator anonim al sesiunii, care vă permite să navigați 

pe website fără a trebui să vă autentificați la fiecare pagină, însă fără a colecta 

informații de pe computerul dvs.; sau 

o Module cookie persistente: un modul cookie persistent este stocat sub forma unui 

fișier pe computerul dvs. și rămâne pe computer atunci când vă închideți browserul 

de internet. Modulul cookie poate fi citit de website-ul care l-a creat, atunci când 

vizitați din nou website-ul respectiv. Folosim module cookie persistente pentru 

Google Analytics și pentru personalizare (a se vedea mai jos).  

 De asemenea, modulele cookie pot fi clasificate și astfel: 

o Module cookie strict necesare:  Aceste module cookie sunt esențiale pentru a vă 

permite să utilizați cu eficacitate site-ul, de exemplu atunci când candidați la un loc 

de muncă, și prin urmare nu pot fi dezactivate. Fără aceste module cookie, nu pot 

fi furnizate serviciile disponibile pentru dvs. pe site-ul nostru. Aceste module cookie 

nu colectează informații despre dvs. care ar putea fi utilizate pentru marketing și 

pentru reținerea locurilor pe care le-ați vizitat pe internet. 

o Module cookie pentru performanță: Aceste module cookie ne permit să 

monitorizăm și să îmbunătățim performanța site-ului. De exemplu, ne permit să 

numărăm vizitele, să identificăm sursele de trafic și să vedem care secțiuni ale 

site-ului sunt cel mai populare.  

o Module cookie pentru funcționalitate: Aceste module cookie îi permit website-

ului nostru să rețină opțiunile dvs. (de exemplu, numele de utilizator, limba sau 

regiunea în care vă aflați) și să ofere caracteristici îmbunătățite. De exemplu, 

putem să vă oferim noutăți sau actualizări cu privire la serviciile pe care le utilizați. 

De asemenea, aceste module cookie pot fi utilizate pentru memorarea schimbărilor 

pe care le-ați făcut cu privire la dimensiunea textului, font și alte componente ale 

paginilor web pe care le puteți particulariza. De asemenea, pot fi utilizate pentru a 

vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat, de exemplu vizionarea unui material 

video sau posibilitatea de a comenta pe un blog. Informațiile colectate de aceste 

module cookie sunt de obicei anonimizate.  

o Module cookie pentru personalizare: Aceste module cookie ne permit să facem 

publicitate la serviciile potențiale despre care credem că ar putea prezenta interes 

pentru dvs. Aceste module cookie sunt persistente (atâta timp cât sunteți 

înregistrat la noi) și înseamnă că, atunci când vă autentificați sau reveniți pe 

website, puteți vedea reclame la servicii care sunt similare cu cele pe care le-ați 

vizualizat anterior.  

 

Tabelul din Anexa 4 prezintă modulele cookie pe care le utilizăm în jurisdicția dvs., motivele 

utilizării și ce tip de module cookie sunt. 

 

**************************** 

TEMEIURILE NOASTRE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. 

 

INTERESELE LEGITIME  
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 Conform articolului 6(1)(f) din RGPD, putem prelucra datele dvs. atunci când „prelucrarea 

este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de  [noi] sau de o parte terță, cu 

excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale 

[dvs.] care necesită protejarea datelor cu caracter personal”. 

 Aveți dreptul de a vă opune față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter 

personal în acest temei. Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care să procedați, 

vă rugăm să faceți clic aici. 

 Rețineți că, în anumite jurisdicții în care ne desfășurăm activitățile, este posibil ca în 

anumite cazuri să se aplice alt temei juridic pentru prelucrarea datelor. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 

 DATELE CLIENȚILOR ȘI ALE DISTRIBUITORILOR:  

 Pentru a asigura furnizarea cu eficacitate a bunurilor, serviciilor, Geneticii și/sau a 

Produselor genetice, utilizăm și stocăm datele cu caracter personal ale persoanelor de 

contact din organizația dvs., și păstrăm evidența comunicărilor și întâlnirilor noastre.  

 De asemenea, utilizăm și stocăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact 

din organizația dvs. pentru a asigura respectarea contractelor noastre cu Clienții și/sau 

Distribuitorii (după caz), precum și pentru a asigura confidențialitatea și protecția tuturor 

informațiilor noastre confidențiale și a secretelor comerciale; 

 Vrem să vă oferim materiale de marketing relevante, despre care considerăm că prezintă 

interes pentru dvs. Prin urmare, considerăm că este rezonabil să prelucrăm datele dvs. 

pentru a ne asigura că vă trimitem cel mai potrivit conținut.  

 Considerăm că este rezonabil – considerăm că aceste utilizări ale datelor dvs. sunt 

necesare pentru interesele noastre legitime ca societate din domeniul biotehnologiei.  

 Trebuie să asigurăm buna desfășurare a activității noastre, pentru a putea să furnizăm în 

continuare bunurile și serviciile noastre, Genetica și/sau Produsele genetice. Prin urmare, 

trebuie să utilizăm datele dvs. și pentru procedurile noastre administrative interne, de 

exemplu pentru facturare, atunci când este cazul.  

 Avem propriile obligații legale, și avem interesul legitim de a insista să ni le îndeplinim. În 

cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar, putem comunica datele dvs. 

în legătură cu depistarea infracțiunilor sau colectarea impozitelor.  

 DATELE FURNIZORILOR: 

 Utilizăm și stocăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact din organizația 

dvs. pentru a facilita primirea serviciilor de la dvs. în calitate de Furnizor al nostru. De 

asemenea, deținem datele dvs. financiare, pentru a vă putea achita serviciile.  

 Considerăm că toate aceste activități sunt necesare în limita intereselor noastre legitime ca 

destinatar al serviciilor dvs.  

 Cu privire la agențiile guvernamentale și alte autorități, utilizăm și stocăm datele cu 

caracter personal ale persoanelor de contact din organizația dvs. pentru a facilita 

furnizarea bunurilor și serviciilor noastre, a Geneticii și/sau a Produselor genetice către 

Clienții și/sau Distribuitorii noștri. Considerăm că avem un interes legitim de a proceda 

astfel, ca societate din domeniul biotehnologiei. 

 DATELE CANDIDAȚILOR LA LOCURI DE MUNCĂ: 
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 Considerăm că este rezonabil să ne așteptăm ca, dacă solicitați un loc de muncă sau dacă 

ne-ați transmis un CV sau un formular de candidatură, să fiți de acord ca noi să colectăm 

și să utilizăm în alt mod datele dvs. cu caracter personal pentru a organiza demersul de 

recrutare, a decide dacă să vă oferim un loc de muncă și a verifica informațiile furnizate de 

dvs. (de exemplu, rezultatele evaluărilor psihometrice sau ale testelor de abilitate) sau 

pentru a confirma recomandările dvs., calificările și cazierul judiciar, în măsura în care 

acest lucru este adecvat și nu contravine legislației locale. Trebuie să realizăm aceste 

acțiuni pentru a putea selecta și angaja la Genus cei mai buni candidați.  

 PERSOANELE ALE CĂROR DATE LE PRIMIM DE LA CANDIDAȚII LA LOCURI DE 

MUNCĂ ȘI DE LA PERSONAL, DE EXEMPLU PERSOANELE CARE OFERĂ 

RECOMANDĂRI ȘI PERSOANELE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ: 

 Dacă ați fost indicat drept furnizor de recomandare de un Candidat la un loc de muncă sau 

un Angajat Genus, vom utiliza datele dvs. de contact pentru a vă contacta în vederea 

recomandării. Acest lucru este necesar în interesele noastre legitime ca organizație, pentru 

a ne asigura că selectăm cei mai buni candidați pentru angajarea la Genus.   

 Dacă un Angajat ne-a dat detaliile dvs. și v-a indicat drept persoană de contact în caz de 

urgență, vom utiliza aceste detalii pentru a vă contacta în caz de accident sau urgență. 

Avem un interes legitim de a păstra aceste date și de a le utiliza în circumstanțele 

adecvate în numele unui Angajat.   

 Dacă un Angajat ne-a dat detaliile dvs. și v-a indicat drept persoană aflată în întreținere 

sau ruda cea mai apropiată, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopul 

prestațiilor (de exemplu, ajutor de înmormântare, asigurare medicală privată sau ajutor 

pentru îngrijirea copilului) sau a drepturilor angajatului (de exemplu, concediu de 

maternitate sau paternitate sau solicitarea unui program de lucru flexibil). Avem un interes 

legitim de a păstra aceste date și de a le utiliza în circumstanțele adecvate în numele 

Angajatului nostru.   

**************************************** 

CONSIMȚĂMÂNTUL  

 În anumite circumstanțe, avem obligația de a obține consimțământul dvs. pentru 

prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu anumite activități.  În funcție de 

natura operațiunii efectuate asupra datelor dvs., acest consimțământ va fi un 

consimțământ prealabil explicit sau un consimțământ tacit al clienților existenți.  

 Conform articolului 4(11) din RGPD, consimțământul (prealabil explicit) este „orice 

manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei 

vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca 

datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate”. În limbaj uzual, acest lucru 

înseamnă că:  

o trebuie să ne acordați de bună voie consimțământul, fără ca noi să exercităm vreo 

presiune asupra dvs.;  

o trebuie să știți pentru ce anume acordați consimțământul – astfel, ne vom asigura 

că vă furnizăm suficiente informații; 

o trebuie să dețineți controlul asupra activităților de prelucrare la care consimțiți și la 

care nu. Vă oferim aceste măsuri de control mai specifice în centrul nostru pentru 

preferințele privind confidențialitatea; și 
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o trebuie să vă acordați consimțământul printr-o acțiune certă și afirmativă – probabil 

vă vom pune la dispoziție o casetă de validare pe care să o bifați, astfel încât 

această cerință să fie îndeplinită în mod clar și lipsit de ambiguitate.  

o vom păstra evidența consimțămintelor pe care ni le-ați acordat în acest mod. 

 În unele cazuri, vom putea să ne bazăm pe consimțământul dvs. în calitate de client 

existent. Ni se permite să vă oferim reclame la produse sau servicii care sunt asociate cu 

serviciile pe care le furnizăm, cu condiția ca dvs. să nu refuzați în mod explicit aceste 

comunicări. 

 Rețineți că în anumite jurisdicții în care ne desfășurăm activitatea vom respecta cerințele 

suplimentare ale legislației locale cu privire la consimțământul de a primi comunicări de 

marketing. Pentru mai multe informații, vă rugăm să faceți clic aici. 

 După cum am menționat, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul față de aceste 

activități. Puteți proceda astfel în orice moment, iar detaliile despre procedură sunt 

prezentate aici.  

**************************************** 
 
OBLIGAȚII LEGALE 
 

 Există și obligații legale și de reglementare pe care trebuie să le îndeplinim. Conform 

articolului (6)(1)(c) din RGPD, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când 

prelucrarea „este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care [ne] revine”. 

 În cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesară, putem comunica datele 

dvs. în legătură cu depistarea infracțiunilor sau colectarea impozitelor.  

 De asemenea, putem comunica datele dvs. autorităților sau altor organisme relevante, 

pentru a ne îndeplini obligațiile de reglementare. 

 Vom păstra evidența datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu obligațiile noastre 

legale și de reglementare.  

CONSTATAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA DREPTURILOR ÎN JUSTIȚIE 
 

 Uneori, poate fi necesar să prelucrăm date cu caracter personal și, atunci când este 

adecvat și în conformitate cu legislația și cerințele locale, date sensibile cu caracter 

personal în legătură cu exercitarea acțiunilor sau apărarea în acțiunile în instanță. Conform 

articolului 9(2)(f) din RGPD, acest lucru este permis atunci când prelucrarea „este 

necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de 

câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare”. 

 O astfel de situație este cea în care avem nevoie de consiliere juridică în vederea 

procedurilor legale sau suntem obligați prin lege să păstrăm sau să divulgăm anumite 

informații în cadrul procesului judiciar.
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ANEXA 1 – CUM NE PUTEȚI CONTACTA 
 

Țara în care 

utilizați 

bunurile și/sau 

serviciile 

Genus sau în 

care furnizați 

bunuri și/sau 

servicii pentru 

Genus 

Entitatea Genus 

de la care 

contractați 

bunuri și/sau 

servicii Genus 

sau pentru care 

furnizați bunuri 

și/sau servicii 

Cum ne puteți contacta: 

 pentru a accesa, a modifica sau a retrage datele cu caracter personal 

pe care ni le-ați furnizat; 

 dacă suspectați că a avut loc utilizarea incorectă sau accesul 

neautorizat la datele dvs. cu caracter personal; 

 pentru a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal (atunci când consimțământul este temeiul juridic în 

baza căruia prelucrăm datele dvs. cu caracter personal); 

 dacă aveți comentarii sau sugestii cu privire la această Politică de 

confidențialitate 

UK Genus plc Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com  

UK Genus Breeding 

Limited 

Genus Breeding Limited, Genus Breeding Limited, Alpha Building, 

London Road, Nantwich, CW5 7JW 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Pig 

Improvement 

Company UK 

Limited 

Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

 

UK Inimex Genetics Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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Limited Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Promar 

International 

Limited 

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK PIC Fyfield 

Limited  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Dalgety Pension 

Trust  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Spillers Limited  Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Genus Quest 

Trustees Limited  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Genus Trustees 

Limited 

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Germany Pig 

Improvement 

Company 

Deutschland 

Jathostraße 11 A, 30163 Hanover, Germany 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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GmbH 

France  PIC France S.A.  69 Chemin des Molières, PA du Charpenay, 69210 LENTILLY, France. 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

France  BOVEC SAS 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly, France  

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Spain  Pig 

Improvement 

Company 

España S.A 

San Cugat del Vallès (Barcelona), C/Paul Villa, 22 2o puerta 6 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Poland  PIC POLSKA Sp. 

z o. O 

Warsaw, at ul. Wazów 8A 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Romania S.C PIC România 

S.R.L. 

Bucureşti, Caimatei Street 8, Sector 2 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Italy  PIC Italia srl strada dei loggi 22, 06135, Perugia Italy 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Italy  ABS Italia s.r.l. Via Bastida 6 - Loc. Cavatigozzi  

26020 Cremona – Italy 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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ANEXA 2 – CUM PUTEȚI CONTACTA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE DE LA NIVEL LOCAL 
 

Țara în care utilizați serviciile 

Genus sau furnizați servicii 

pentru Genus  

Detaliile autorității de supraveghere de la nivel local 

Regatul Unit Biroul Comisarului pentru Informații. Puteți contacta autoritatea în următoarele moduri:  

 Telefon: 0303 123 1113 

 E-mail: casework@ico.org.uk 

 Chat live.   

 Corespondență poștală: Biroul Comisarului pentru Informații 

  Wycliffe House 

  Water Lane 

  Wilmslow 

  Cheshire 

  SK9 5AF 

Germania  Autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor responsabilă pentru entitățile noastre din 

Hanovra este Comisarul pentru protecția datelor din landul Saxonia Inferioară: 

 Telefon: +49 (0511) 120 45 00  

 Fax: +49 (0511) 120 45 99  

 E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 Corespondență poștală:  Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  

          Prinzenstraße 5 

          30159 Hannover 

mailto:casework@ico.org.uk
https://ico.org.uk/global/contact-us/live-chat
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Autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor responsabilă pentru entitățile noastre din 

Schlezwig-Holstein este Comisarul pentru protecția datelor din landul Schlezwig-Holstein 

 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 

 Telefon: 04 31/988-1200 

 Fax: 04 31/988-1223 

 E-mail: mail@datenschutzzentrum.de  

 Corespondență poștală:  Postfach 71 16 

          24171 Kiel 

sau 

          Holstenstraße 98 

          24103 Kiel 

Franța Commission Nationale de L'informatique et des Libertés. Puteți contacta 

autoritatea în următoarele moduri: 

 Telefon: 01 53 73 22 22 

 Corespondență poștală: 3 Place de Fontenoy 

        TSA 80715  

        75334  

        Paris  

        CEDEX 07  

 Fax: 01 53 73 22 00 

Italia  Garante per la protezione dei dati personali. Puteți contacta autoritatea în următoarele moduri: 

 Telefon: (+39) 06.69677.2917 
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 E-mail: garante@gpdp.it 

 E-mail certificat: protocollo@pec.gpdp.it 

 Corespondență poștală: Piazza di Monte Citorio n. 121 

         00186 

         ROMA 

 Fax: (+39) 06.69677.3785 

Polonia În prezent, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (după modificări: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych). Puteți contacta autoritatea în următoarele moduri: 

 Telefon: +48 22 531 03 00  

 Corespondență poștală: ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia 

 E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl  

 Fax: +48 22 531 03 01 

Spania Agencia Española de Protección de Datos. Puteți contacta autoritatea în următoarele moduri:  

 Telefon: +34 912 663 517  

 Corespondență poștală: C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid (Spania) 

România Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Puteți contacta 

autoritatea în următoarele moduri: 

 Adresa: București, România, Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 

 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro  

 Telefon: +40.318.059.211 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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 Fax: +40.318.059.602 
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ANEXA 3 – VARIAȚII ALE POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ 

JURISDICȚIA CERINȚA LEGALĂ SPECIFICĂ ȚĂRII 

România Nimic din conținutul acestei Politici nu va autoriza Genus să colecteze și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal cu încălcarea 

legislației și reglementărilor privind protecția datelor din această jurisdicție și a cerințelor specifice prevăzute de Autoritatea locală 

pentru protecția datelor cu privire la colectarea sau prelucrarea unor tipuri specifice de date, inclusiv a datelor sensibile cu caracter 

personal. 

NOTĂ: ACEASTĂ ANEXĂ VA FI ACTUALIZATĂ LA FINALIZAREA LEGII DE IMPLEMENTARE LOCALĂ 
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ANEXA 4 – LISTA MODULELOR COOKIE 
 
 

Denumirea 
modulului 
cookie 

Scopul modulului cookie  Datele colectate Cum sunt comunicate 
aceste date 

Durata modulului cookie Politica de confidențialitate 
a furnizorului modulului 
cookie 
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GLOSAR 

 Societate asociată – înseamnă orice entitate care deține sau controlează, sau este 

deținută ori controlată, în mod direct sau indirect, sau este în proprietatea sau controlul 

comun al Genus plc în proporție de până la 50 % din părțile sociale care au drept de vot în 

cadrul adunării generale, sau echivalent.  

 Clienți – termenul include orice organizație care achiziționează sau licențiază sau 

intenționează să achiziționeze sau să licențieze bunurile, serviciile, genetica și/sau 

produsele noastre genetice în nume propriu, în numele altei organizații sau colectiv în 

numele unui grup, orice organizație în numele căreia au fost sau se intenționează a fi 

achiziționate bunurile, serviciile, genetica și/sau produsele noastre genetice, sau orice 

client final care achiziționează sau licențiază, sau intenționează să achiziționeze sau să 

licențieze bunurile, serviciile, genetica și/sau produsele noastre genetice de la un 

Distribuitor.  

 Distribuitori – orice organizație care a obținut sau intenționează să obțină licența de la 

Genus pentru a produce și a comercializa produse genetice. 

 Ștergere – este practic imposibil de garantat ștergerea permanentă și irecuperabilă a 

datelor electronice.  În plus, după cum v-am explicat în această Politică de 

confidențialitate, uneori este posibil să avem o obligație impusă prin legi sau reglementări, 

sau necesitatea din rațiuni de gestionare a riscului, să ne păstrăm capacitatea de acces la 

anumite elemente ale datelor cu caracter personal.  Totuși, ne angajăm față de dvs. ca, 

după ce datele dvs. cu caracter personal ajung la finalul perioadei de retenție nominale, 

sau atunci când primim din partea dvs. o solicitare valabilă de a le șterge, să aplicăm 

măsuri specifice și Sisteme de ordin operațional pentru a ne asigura că datele dvs. nu mai 

sunt disponibile pentru utilizare.  Acest lucru înseamnă că, deși datele vor exista în 

continuare din punct de vedere tehnic într-un sistem de arhivare, ne vom asigura că 

acestea nu pot fi accesate de niciunul dintre Sistemele noastre operaționale, de procesele 

noastre sau de Personalul nostru.  Numai un număr foarte mic de membri ai Personalului 

nostru superior, în situații foarte limitate și reglementate strict, pot restabili datele dvs. cu 

caracter personal astfel încât să poată fi vizualizate pentru respectivele scopuri legitime.  

După ce ne convingem că au expirat toate perioadele de păstrare impuse de lege, vom lua 

măsura finală suplimentară de a șterge definitiv datele, ceea ce înseamnă că nici acel 

număr limitat de membri ai Personalului nostru superior nu vor putea restabili datele dvs. 

cu caracter personal. 

 Angajat – termenul include toți angajații din prezent și foștii angajați pe termen 

nedeterminat, toate persoanele cu activitate independentă, lucrătorii ocazionali, directorii 

fără funcții executive, contractanții, personalul temporar, ucenicii, absolvenții sau 

persoanele care realizează experiență de muncă.  De exemplu, dacă o persoană primește 

acces la rețeaua intranet a Genus (Helix), persoana respectivă va fi vizată de Politica de 

confidențialitate pentru angajați.  Contractanții sau consultanții independenți care 

prestează servicii pentru Genus se încadrează în definiția „Furnizorului” în scopul Politicii 

de confidențialitate externe.   

 Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) – un act normativ al Uniunii 

Europene care urmărește să armonizeze legislația europeană privind protecția datelor. 

Data intrării în vigoare este 25 mai 2018, iar trimiterile la acest act vor fi interpretate astfel 

încât să includă și legislația națională prin care este pus în aplicare, dacă există.  

 Genetică –înseamnă animalele sau derivatele acestora, inclusiv, fără limitare, celule, 

material genetic, ADN, ARN, proteine și spermă furnizate și toate materialele genetice 
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conținute în acestea (sau în oricare porțiune a acestora), inclusiv (a) ADN, ARN, proteine 

sau alte materiale moleculare sau ereditare din sau derivate din spermă sau animale (și 

orice replicare sau modificare nesemnificativă a acestora) sau de la descendenții acestora; 

și (b) orice produs, probă de țesut, probă de sânge sau altă probă derivată de la animale, 

din spermă sau de la descendenții acestora. 

 Produs genetic – înseamnă orice animal, embrion sau spermă create utilizând genetica și 

orice alt Produs genetic. 

 Candidați la locuri de muncă – termenul include candidații la toate posturile anunțate sau 

promovate de Genus, inclusiv posturile permanente, cu fracțiune de normă și temporare [și 

posturile pentru liber-profesioniști] din cadrul Genus, precum și persoanele care au trimit 

un CV speculativ către Genus, fără legătură cu un anumit post. 

 Alte persoane ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate de Genus– 

acestea pot include persoanele de contact în caz de urgență și rudele cele mai apropiate 

ale Angajaților Genus, furnizorii de recomandări și persoanele aflate în întreținerea 

Angajaților, pentru asigurarea prestațiilor (de exemplu, asigurare medicală privată sau 

finanțare pentru îngrijirea copilului). Sunt incluși, de asemenea, furnizorii de recomandări 

indicați de Candidații la locuri de muncă. 

 Furnizori – termenul include societățile partenere, companiile (inclusiv activitățile 

independente), furnizorii terți de servicii (inclusiv furnizorii de prestații, administratorii și 

furnizorii de transport) și lucrătorii atipici, cum sunt contractanții independenți și persoanele 

care desfășoară activitate independentă, care furnizează servicii pentru Genus. Această 

categorie include și contractanții (cum sunt cei care efectuează activități generale de 

cercetare și dezvoltare pentru Genus), Agenția pentru sănătatea animalelor și plantelor și 

Departamentul pentru mediu, alimente și probleme rurale.  

 Utilizator al website-ului – orice persoană care accesează oricare dintre website-urile 

Genus 


