Declarația de confidențialitate Vuurin Personeelsdiensten b.v.
Aceasta este declarația de confidențialitate a Vuurin Personeelsdiensten b.v.
Pentru a vă oferi serviciile noastre și pentru a ne desfășura activitatea cât mai
eficient și mai eficace posibil, Vuurin Personeelsdiensten b.v. prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal.
Pentru Vuurin Personeelsdiensten b.v., prelucrarea atentă a datelor
dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă. Din acest motiv,
datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și securizate
cu grijă. Puteți fi sigur că datele dumneavoastră sunt în siguranță la Vuurin
Personeelsdiensten b.v. și că ne conformăm reglementărilor legale în vigoare.
DE CE ARE VUURIN PERSONEELSDIENSTEN B.V. O DECLARAȚIE DE
CONFIDENȚIALITATE?
Am sintetizat aici pentru dumneavoastră modul în care prelucrăm datele
dumneavoastră cu caracter personal. În această declarație de confidențialitate
puteți citi ce date cu caracter personal ale dumneavoastră prelucrăm, în ce scop,
cine are acces la datele dumneavoastră, cum le stocăm, cui transferăm datele
și ce influență puteți exercita dumneavoastră asupra acestor date. Interesul dvs.
este prioritatea noastră!
CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Datele cu caracter personal sunt toate datele care pot duce la identificarea unei
persoane fizice, și anume dumneavoastră. Acestea pot fi: numele, adresa, data
nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail și date biometrice. Acest tip de
date le obținem de la dumneavoastră când completați un formular, ne scrieți o
scrisoare sau un e-mail sau când ne sunați. De asemenea, dacă accesați site-ul
Vuurin Personeelsdiensten b.v., ne transmiteți în unele cazuri date cu caracter
personal. De exemplu, sub forma unei adrese IP sau a unui cookie.
În momentul în care datele cu caracter personal sunt partajate de dumneavoastră
sau de o terță persoană cu Vuurin Personeelsdiensten b.v., noi le prelucrăm.
Înțelesul termenului de prelucrare este larg și cuprinde, printre altele: colectarea,
stocarea, consultarea, eliminarea, utilizarea și furnizarea de date către terțe
părți. Dar, de asemenea, termenul „prelucrare” mai cuprinde și ștergerea sau
distrugerea datelor.
CE VIZEAZĂ ACEASTĂ DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE?
Această declarație de confidențialitate vizează toate datele cu caracter personal
prelucrate complet sau parțial automatizat de către Vuurin Personeelsdiensten
b.v. în cadrul serviciilor sale.
ALE CUI DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE
VUURIN PERSONEELSDIENSTEN B.V.?
Putem prelucra date cu caracter personal ale tuturor persoanelor care vizitează
acest site. Printre altele, aceste persoane sunt (potențiali) lucrători temporari,
persoane detașate, personalul inclus în statele de plată și clienți ai Vuurin
Personeelsdiensten b.v. De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal ale
persoanelor de contact ale clienților noștri (potențiali), ale clienților de afaceri, ale
furnizorilor sau ale partenerilor de afaceri.
Important: În cazul în care organizația sau compania dumneavoastră ne
transmite date ale angajaților dumneavoastră, aveți obligația, conform legii, să
vă informați angajații despre acest lucru. Puteți transmite această declarație de
confidențialitate angajaților dumneavoastră. Astfel, aceștia vor ști exact cum sunt
tratate datele lor cu caracter personal de către Vuurin Personeelsdiensten b.v.
CINE ESTE OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER
PERSONAL?
Operatorul datelor dumneavoastră personale este Vuurin Personeelsdiensten
b.v., cu sediul la Sikkel 16, 3274KK Heinenoord. Operatorul este acela care decide
formal-din punct de vedere juridic dacă și, în acest caz, ce date cu caracter
personal sunt prelucrate, în ce scop și în ce mod.
ÎN CE SCOP UTILIZEAZĂ VUURIN PERSONEELSDIENSTEN B.V. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
Vuurin Personeelsdiensten b.v. poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal numai în cazul în care avem un temei juridic pentru acest lucru.
Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
• consimțământul dumneavoastră. Consimțământul poate fi retras în orice
moment;
• prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract;
• prelucrarea datelor este necesară pentru respectarea unei obligații legale;
• prelucrarea datelor este necesară pentru a combate un pericol grav pentru
sănătatea dumneavoastră;
• prelucrarea datelor este necesară în interesul Vuurin Personeelsdiensten b.v.,
când interesul dumneavoastră nu prevalează.
Vuurin Personeelsdiensten b.v. prelucrează datele cu caracter personal cu
scopul de a fi mai eficientă și mai eficace, în special în contextul desfășurării
următoarelor activități:
În general, colectăm și stocăm datele dumneavoastră numai pentru realizarea
sarcinilor noastre în calitate de agenție de detașare și de plasare temporară a
forței de muncă, precum intermediere, plasare, detașare, salarizare, intermediere
de liber-profesioniști, recrutare & selecție, dezvoltare personală și angajare,
administrarea salarizării și managementul resurselor umane.
Mai exact, vă solicităm datele cu caracter personal, printre altele, în următoarele
scopuri:
• pentru a crea și menține o relație între angajat și angajator sau o relație de
intermediere de personal și a administra în acest sens aspecte financiare, de
personal, privind orele de lucru, de absențe și/sau de salarizare.
• pentru a crea o relație vizând obținerea/executarea de comenzi de lucru și a
menține și a le contabiliza financiar pe acestea.
• pentru a evalua dacă vi se potrivește un anumit post sau o anumită comandă
de lucru, pentru a stabili disponibilitatea și pentru a vă pune în legătură cu sau
pentru a vă propune unuia sau mai multor clienți (potențiali)
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și/sau parteneri (potențiali).
• pentru a vă plasa într-un loc de muncă, a vă oferi consiliere referitor la carieră
sau la locul de muncă sau alte servicii (legate de muncă), inclusiv formare,
plasare la clienți, pentru efectuarea de lucrări la clienți, sau pentru a prelucra
comenzi pentru dumneavoastră.
• pentru a putea încheia contracte cu dumneavoastră, cu clientul sau clienții
noștri și/sau cu partenerii noștri, precum și pentru a le putea desfășura și
îndeplini pe acestea.
• pentru a vă informa despre serviciile și activitățile noastre, astfel încât să
fie adaptate mai bine la cerințele și calitățile dumneavoastră (de exemplu,
transmiterea unei alerte de post vacant).
• în scopuri de management, precum și de generare a informațiilor și rapoartelor
de management, efectuarea de analize de piață, controale (interne și externe),
audituri și controale contabile, precum și promovarea și menținerea calității
noastre și a siguranței operaționale.
• pentru a vă oferi propriul cont, astfel încât să puteți utiliza portalul nostru web.
• pentru a fi în conformitate cu legile și regulamentele și/sau pentru solicitarea
de subvenții și reduceri de contribuții, ca, de exemplu, la identificarea sau
deducerea de impozite și contribuții sociale.
• pentru a respecta obligațiile legale de reintegrare și pentru a fi în conformitate
cu sarcina impusă de guvern de a ajuta persoanele să își găsească un loc de
muncă pe piața muncii.
• pentru a vă putea trimite mesaje și oferte speciale personalizate, care se
potrivesc cu interesele dumneavoastră, pe baza informațiilor partajate cu noi și
pe care le-am colectat prin cookie-uri sau prin tehnici similare în timpul utilizării
de către dumneavoastră a site-urilor/paginilor de rețele sociale/blogurilor Vuurin
Personeelsdiensten b.v.
• pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre (printre altele, prin intermediul
site-ului nostru și al portalului web cu acces limitat) sau pentru a rezolva
probleme (tehnice) care pot apărea la utilizarea site-ului sau serviciilor noastre.
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile
specificate. În cazul în care vom utiliza datele dumneavoastră în alte scopuri
(strâns înrudite cu acestea), vă vom informa asupra acestui lucru, în conformitate
cu legislația, și vom lua măsurile necesare.
CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?
La înregistrare:
• numele și adresa de domiciliu, adresa de e-mail și alte date de contact.
• data nașterii, vârsta, sexul.
• curriculum vitae (CV), informații despre formare, stagii și experiența în muncă.
• informații despre formare și educație și/sau teste pe care le-ați efectuat pe cont
propriu sau prin intermediul nostru.
• date privind disponibilitatea și concediul.
• alte date care sunt (sau pot fi) de interes, în contextul evaluării pentru potrivire,
de exemplu, referințe și recomandări, fotografia de pașaport, videoclip
(prezentare) – pe bază de voluntariat.
În momentul în care începeți să lucrați/lucrați deja/ați lucrat la noi:
• naționalitatea, codul BSN, cartea de identitate, permisul de muncă.
• alte date legate de înregistrarea personalului, de salariu și de absențe.
CUM UTILIZEAZĂ VUURIN PERSONEELSDIENSTEN B.V. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
Cu atenție, în condiții de siguranță și confidențial. Așa tratăm datele
dumneavoastră cu caracter personal. În acest scop, Vuurin Personeelsdiensten
b.v. a elaborat o politică de confidențialitate.
SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Normele referitoare la protecția datelor cu caracter personal sunt stabilite de
Regulamentul general privind protecția datelor. Autoritatea de protecție a datelor
(APD) se asigură că acest regulament este respectat.
Dacă sunteți de părere că nu respectăm sau nu respectăm suficient prevederile
din această declarație de confidențialitate, aveți dreptul de a depune plângere la
APD. Datele de contact ale APD sunt:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201
ÎN SIGURANȚĂ
Pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră, Vuurin
Personeelsdiensten b.v. ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Luăm măsuri
de securitate pentru a preveni utilizarea abuzivă a și accesul neautorizat la datele
cu caracter personal, cum ar fi aplicarea de control al accesului, firewall și servere
securizate, criptare a anumitor tipuri de date, cum ar fi informații financiare și alte
date sensibile.
În plus față de securizarea sistemelor, dorim ca și în cadrul companiei
Vuurin Personeelsdiensten b.v. să nu aibă toată lumea acces la toate datele
dumneavoastră. Sistemele noastre sunt concepute în așa manieră încât angajații
să poată vedea numai acele informații pentru care au fost autorizați.
RAPORTAREA INCIDENTELOR
În cazul în care totuși constatăm sau suspectăm că s-a produs o problemă legată
de protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, raportăm acest
incident la APD. În cazul în care încălcarea securității datelor dumneavoastră cu
caracter personal s-ar putea să aibă consecințe nefavorabile sau negative, vă
informăm cât mai repede posibil.
CONFIDENȚIAL
Pornim de la presupunerea că datele dumneavoastră sunt întotdeauna
confidențiale. Fiecare angajat al Vuurin Personeelsdiensten b.v. este, prin urmare,
obligat la confidențialitate. La fel și terțele părți care sunt angajate sau implicate
în alt fel de Vuurin Personeelsdiensten b.v. pentru executarea unor lucrări.

Persoanele responsabile pentru realizarea unor lucrări tehnice în sistemul nostru
sunt, de asemenea, obligate să păstreze confidențialitate. Pe scurt, toți cei care
au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuși obligației de a
păstra confidențialitatea.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
Atunci când Vuurin Personeelsdiensten b.v. prelucrează datele dumneavoastră
personale, aveți anumite drepturi în conformitate cu reglementările aplicabile.
Drepturile dumneavoastră sunt explicate mai jos.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?
Vuurin Personeelsdiensten b.v. nu stochează datele dvs. mai mult decât este
necesar în scopurile pentru care datele sunt prelucrate și decât este permis de
lege. Cât timp sunt stocate anumite date depinde de natura datelor și de scopul
pentru care sunt prelucrate acestea. Termenul de stocare poate, prin urmare, să
difere în funcție de scop.

VĂ ANUNȚĂM ÎN CAZUL ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU
CARACTER PERSONAL
Înainte de a prelucra datele dumneavoastră, Vuurin Personeelsdiensten b.v.
vă oferă informații referitor la identitatea noastră, la scopurile și modul în care
prelucrăm datele dumneavoastră, despre regulile aplicabile, despre drepturile pe
care le aveți și cum puteți influența prelucrarea datelor de către noi.

TRANSFERUL CĂTRE TERȚE PĂRȚI
Excludem în mod expres transferarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în
cadrul executării contractului, a cazului în care acest lucru este obligatoriu prin
lege sau a cazului în care ne-ați dat consimțământul.

Această furnizare de informații poate fi omisă în cazul în care sunteți deja
familiarizat(ă) cu prelucrarea de datelor dumneavoastră, în cazul în care este
imposibil să vă contactăm sau în cazul în care contactarea reprezintă un efort
disproporționat pentru noi.

Vuurin Personeelsdiensten b.v. poate fi, de asemenea, obligată să furnizeze date
cu caracter personal în baza unor prevederi legale sau a unor reglementări, pe
baza unei hotărâri pronunțate de o instanță competentă sau în cazuri de fraudă
sau abuz. Dacă apare un astfel de caz, Vuurin Personeelsdiensten b.v. își acordă
sprijinul.
TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE ȚĂRI DIN AFARA UNIUNII EUROPENE
Vuurin Personeelsdiensten b.v. nu va divulga datele dumneavoastră unei companii
sau unei sucursale dintr-o țară din afara Uniunii Europene, decât dacă există un
contract-tip încheiat sau dacă ne-ați dat dumneavoastră consimțământul pentru
transmiterea datelor.
CONTACT PERSONAL CU VUURIN PERSONEELSDIENSTEN B.V.
O mare parte din comunicarea dintre dumneavoastră și Vuurin
Personeelsdiensten b.v. are loc prin telefon, prin formulare, prin e-mail sau prin
intermediul rețelelor sociale. Datele cu caracter personal pe care le furnizați
în această comunicare le stocăm, dacă este cazul, pentru a vă oferi serviciile
noastre.
DIFERITE MODALITĂȚI DE CONTACT
Tot mai mulți clienți contactează Vuurin Personeelsdiensten b.v. prin e-mail, prin
intermediul rețelelor sociale (Facebook, Twitter) sau prin intermediul www.vuurin.
nl. De asemenea, pot fi folosite și mesajele de tip SMS și chat. Desigur, multe
informații se transmit și prin scrisori și formulare. Inițiativa de contact poate
apărea și din partea Vuurin Personeelsdiensten b.v. Datele cu caracter personal pe
care ni le furnizați în aceste situații pot fi prelucrate de Vuurin Personeelsdiensten
b.v. De exemplu, pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a vă trimite oferte sau
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre.
CONTACTUL TELEFONIC CU VUURIN PERSONEELSDIENSTEN B.V.
Dacă ne apelați sau vă sunăm noi, conversația poate fi înregistrată. Facem
acest lucru pentru a putea forma, instrui și evalua angajații noștri și pentru a
optimiza calitatea serviciilor noastre, astfel încât să venim mai bine în sprijinul
dumneavoastră.
VIZITAREA SITE-ULUI WWW.VUURIN.NL
Daca vizitați site-ul nostru, înregistrăm adresa IP, datele vizitei dumneavoastră și
cookie-urile. În această secțiune veți găsi informații privind modul în care folosim
aceste date cu caracter personal.
CE FACEM CU ADRESA DUMNEAVOASTRĂ IP?
Oricine folosește internetul are o adresă IP. La fel se întâmplă și în cazul în care
aveți internet pe telefonul mobil. Fără o adresă IP nu se poate naviga pe internet.
Vuurin Personeelsdiensten b.v. salvează adresele IP pentru a vă proteja de fraudă
pe internet.
CE FACEM CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND VIZITAREA SITE-ULUI?
Pe site-urile Vuurin Personeelsdiensten b.v. se salvează datele generale ale vizitei
dumneavoastră, precum și paginile cel mai des vizitate. Cu aceste informații
putem optimiza mai mult formatul site-ului nostru. Aceste date pot fi folosite,
de asemenea, pentru a oferi mai multe informații specifice pe site. Astfel putem
îmbunătăți în continuare serviciile noastre. Înregistrăm, de asemenea, modul în
care vizitatorii noștri navighează și fac clic pe site-ul nostru. Aceste date sunt
stocate și prelucrate exclusiv intern. Acestea sunt folosite pentru analiza statistică
a comportamentului vizitatorilor, pentru a lupta împotriva fraudei și pentru a vă
putea transmite oferte individuale.
CE FACEM CU COOKIE-URILE?
Facem uz de cookie-uri pe acest site. Un cookie este un mic fișier care este trimis
împreună cu paginile acestui site și este salvat de browserul dumneavoastră pe
hard diskul computerului, al tabletei, al telefonului etc. („dispozitiv“).
Cu permisiunea dumneavoastră, plasăm „tracking cookies” pe dispozitivul
dumneavoastră. Folosim aceste cookie-uri pentru a urmări care sunt paginile pe
care le vizitați, pentru a crea un profil al comportamentul dumneavoastră online.
Acest profil nu este asociat cu numele dumneavoastră, cu adresa de domiciliu,
adresa de e-mail și alte date similare, ci este folosit numai pentru a vă transmite
alerte privind locuri de muncă potrivite profilului, astfel încât acestea să fie cât
mai relevante pentru dumneavoastră.
Prin intermediul site-ul nostru, compania americană Google salvează un cookie ca
parte a serviciului „Analytics”. Vom folosi acest serviciu pentru a reține și pentru
a primi rapoarte despre modul cum folosesc vizitatorii noștri site-ul. Google
poate furniza aceste informații unor terțe părți, dacă este obligată prin lege să
facă acest lucru sau în măsura în care terțe persoane prelucrează informații în
numele companiei Google. Nu avem influență asupra acestui aspect. Informațiile
colectate de către Google sunt anonimizate cât mai mult posibil. Desigur, adresa
dumneavoastră IP nu este dată mai departe. Informațiile sunt transmise și stocate
de către Google pe servere din Statele Unite.
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ACCESUL LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Sunteți înregistrat(ă) la Vuurin Personeelsdiensten b.v. și doriți să vedeți ce date
cu caracter personal ale dumneavoastră ne sunt cunoscute? În acest caz puteți
face uz de dreptul dumneavoastră de „acces la informații”. Vă rugăm să specificați
ce date cu caracter personal doriți să primiți.
DREPTUL LA RECTIFICARE
Aveți dreptul de a rectifica datele în cazul în care informațiile sunt incorecte sau
incomplete. De asemenea, aveți dreptul de a rectifica datele în cazul în care datele
nu sunt relevante pentru scopurile pentru care le putem prelucra, sau în cazul în
care datele dumneavoastră sunt prelucrate de noi în contradicție cu prevederile
legale.
Vom informa terții care au primit datele dumneavoastră de la noi despre o
eventuală rectificare, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau
presupune un efort disproporționat.
DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR
În plus, aveți dreptul de a solicita ștergerea anumitor date. De exemplu, atunci
când datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care le-am primit, dacă
depuneți plângere împotriva prelucrării sau dacă datele au fost prelucrate de către
noi în mod ilegal. Cu toate acestea, nu putem întotdeauna șterge toate datele
solicitate, deoarece suntem (sau este posibil să fim) obligați să păstrăm anumite
date ale dumneavoastră. Astfel de date pot fi codul BSN sau o copie a cărții
dumneavoastră de identitate dacă lucrați sau ați lucrat pentru noi.
DREPTUL PRIVIND LIMITAREA PRELUCRĂRII
Aveți, de asemenea, dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră de
către noi. Dreptul la limitare înseamnă că nu putem prelucra (temporar) datele
dumneavoastră cu caracter personal și nu avem dreptul să le modificăm. Această
situație apare în cazul în cazul în care contestați exactitatea datelor, dacă sunteți
de părere că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile
noastre sau dacă credeți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal de către Vuurin Personeelsdiensten b.v. este ilegală.
DREPTUL LA OPOZIȚIE
Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către
Vuurin Personeelsdiensten b.v. dacă datele sunt utilizate în alte scopuri decât
cele necesare pentru executarea unui contract sau pentru respectarea anumitor
obligații legale. De exemplu, atunci când nu doriți ca noi să utilizăm datele
dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă transmite oferte personalizate.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Dacă ne-ați furnizat chiar dumneavoastră datele cu caracter personal, aveți
dreptul, în anumite situații, la portabilitatea acestora. Aceasta înseamnă că vă
transmitem datele dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod curent
și care poate fi citit automat, atunci când ne solicitați acest lucru.
CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?
Dacă doriți să vă exercitați drepturile, puteți oricând să ne contactați la datele
de contact de mai jos sau să ne trimiteți o scrisoare care să cuprindă numele
dumneavoastră, adresa și numărul de telefon. Vă vom răspunde la solicitare în
termen de o lună.
Vă rugăm să vă legitimați în baza unei cărți de identitate valabile. În acest fel
putem verifica dacă furnizăm datele cu caracter personal persoanei potrivite.
Putem respinge solicitările neadecvate privind furnizarea de date cu caracter
personal. Solicitările excesive apar atunci când ne contactați cu privire la acest
aspect mai mult decât este necesar în mod obișnuit.
OPRIREA ANALIZĂRII COMPORTAMENTULUI PE BAZĂ DE CLICURI
Dacă nu doriți ca Vuurin Personeelsdiensten b.v. să folosească comportamentul
dumneavoastră analizat în baza clicurilor pentru a colecta date, puteți opri
această funcție accesând linkul de mai jos.
DESPRE ACEASTĂ DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
Vuurin Personeelsdiensten b.v. poate modifica această declarație de
confidențialitate. Ultima modificare a avut loc în data de 08 mai 2018. Găsiți
întotdeauna cea mai recentă versiune pe www.vuurin.nl.
Aveți întrebări sau observații legate de declarația noastră de confidențialitate?
Dacă da, nu ezitați să ne contactați:
Vuurin Personeelsdiensten b.v.
Sikkel 16
3274KK Heinenoord
info@vuurin.nl

