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POLITICA CONFIDENTIALITATE A DATELOR 

 
 In conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) referitor la protectia datelor personale, 

in privinta tratarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, PROENERGY 
CONTRACTOR DIVISION se angajeaza sa pastreze siguranta datelor personale trimise de dumneavoastra, 
de un membru al familiei dumneavoastra sau de o alta persoana si se angajeaza sa exploateze aceste date 
personale numai in scopurile definite mai jos. Scopul colectarii de date personale este : de a raspunde 
solicitarilor de contact, de a trimite oferte sau de informatii care ar putea sa o intereseze pe persoana de 
contact si de a inregistra profilurile persoanelor care raspund ofertelor noastre de munca sau care isi depun 
candidatura independent, pentru angajarea in cadrul societatii noastre. Nu aveti nicio obligatie de a va 
transmite datele personale. Cu toate acestea, daca datele dumenavoastra personale sunt incomplete, nu va 
vom putea trimite documentele dorite sau nu va vom putea inregistra candidatura. Informatiile inregistrate 
sunt destinate exclusiv uzului nostru intern si vor putea fi comunicate serviciilor noastre de marketing, 
comercial si Resurse Umane, dupa caz. Cu toate acestea, PROENERGY CONTRACTOR DIVISION isi ia 
angajamentul ca datele dumneavoastra personale sa nu fie in niciun caz difuzate sau revandute tertilor. 

Conform GDPR, beneficiati de:  Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la 

dumneavoastră pe care le deținem;  Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau 

incomplete;  Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu 

caracter personal;  Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de 

consimțământ;  Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați 

retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;  

Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de 

la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;  Dreptul de a vă 
retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea 

consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea 
retragerii acestuia. In conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), beneficiati de un drept de 
acces, de modificare, de rectificare si de eliminare a datelor dumneavoastra. Pentru exercitarea unuia dintre 
aceste drepturi, adresativa PROENERGY CONTRACTOR DIVISION, prin posta, la urmatoarea adresa : 
PROENERGY CONTRACTOR DIVISION, strada Eugen Ionescu ,BL Q5,SCA,Ap3,Pitesti ,Arges,sau 

email la adresa contact@proenergy.ro 

 

 

 


