NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR PERSONALE PENTRU
ANGAJAȚI ȘI CANDIDAȚI
Adient plc (înregistrată în Irlanda, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) și filialele sale și societățile afiliate
(denumite împreună Adient, noi, nouă sau al nostru) pun accent pe confidențialitatea datelor dumneavoastră
și se angajează să vă proceseze informațiile personale în conformitate cu principiile codului deontologic al
informației și cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor.
Introducere
Ca dovadă a angajamentului nostru privind confidențialitatea, am adoptat o serie de Reguli Corporative
Obligatorii („RCO”). Acestea conțin angajamentele noastre generale privind confidențialitatea, inclusiv politica
noastră privind transferurile de informații personale și drepturile individuale conexe privind confidențialitatea,
cu scopul de a asigura protecția informațiilor dumneavoastră personale în timpul procesării acestora de către
oricare dintre afiliații noștri. Aceste RCO-uri au fost aprobate de către Autoritățile Europene de Protecție a
Datelor.
Domeniu de aplicabilitate
Această notificare explică modul în care Adient gestionează informațiile personale ale angajaților, solicitanților
de locuri de muncă, personalului care face practică, foștilor angajați, persoanelor aflate în întreținere,
beneficiarilor, contractanților, consultanților și muncitorilor temporari în activitățile sale de resurse umane și
pentru scopurile prevăzute în această notificare. Putem modifica prezenta notificare periodic, dacă acest lucru
se dovedeşte a fi necesar. Prezenta notificare poate fi, de asemenea, completată cu alte prevederi, după cum
este necesar, pentru a respecta cerinţele locale din ţara în care locuiţi sau unde există acorduri de
reprezentare a angajaţilor.
Colectarea şi utilizarea informaţiilor personale
Vă putem colecta informațiile personale pentru a gestiona relația noastră contractuală sau de muncă cu
dumneavoastră și pentru scopurile menționate mai jos. Putem colecta informații personale direct de la
dumneavoastră sau de la terțe părți, inclusiv baze de date publice, platforme de medii de socializare sau
companii de recrutare. Este posibil să colectăm, să utilizăm şi să transferăm informaţiile dumneavoastră
personale prin sisteme de procesare fie automate, fie pe hârtie. Am pus la punct funcţii de procesare de rutină
(cum ar fi procesarea gestionării salariilor şi a beneficiilor). De asemenea, procesăm informațiile personale
ocazional sau ad-hoc (cum ar fi cazul în care un angajat este luat în calcul pentru o nouă funcție sau atunci
când un angajat își schimbă starea civilă).
Putem colecta următoarele tipuri de informații personale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informaţii de identificare personală, cum ar fi numele, adresa de domiciliu, data naşterii, sexul, fotografii
legate de locul de muncă şi numărul de telefon de la domiciliu;
Codurile de identificare oficiale, cum ar fi CNP-ul, în scopul salarizării;
Statutul de imigrant, de drept de muncă şi de rezidenţă;
Detaliile de contact ale familiei în caz de urgenţă;
Informaţii despre activitatea profesională, cum ar fi vechimea în muncă, locul de muncă, ID-ul de angajat,
istoricul activităţii profesionale, zilele de concediu şi datele contractuale;
Informaţii despre instruire şi calificare, cum ar fi diplome, certificate şi licenţe, evidenţele de natură
profesională şi participarea la cursurile interne;
Datele despre angajare şi performanţă, cum ar fi obiectivele, evaluările, comentariile, părerile
dumneavoastră, istoricul carierei, echipamentul de muncă, planificarea carierei profesionale şi a avansării
pe scara ierarhică, abilităţile şi competenţele, precum şi alte calificări din viaţa profesională;
Informații privind utilizarea de către dumneavoastră a activelor Adient și administrarea activităților
operaționale;
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•
•

Informaţii necesare pentru managementul riscurilor şi al conformităţii, cum ar fi evidenţele privind măsurile
disciplinare, verificările de rutină şi datele de securitate; şi
Informaţiile legate de salarizare şi plată sau beneficii, cum ar fi informaţiile despre salariu şi asigurări,
persoane aflate în întreţinere, codul de identificare oficială sau codurile fiscale, numerele conturilor
bancare şi informaţii privind beneficiile legate de locul de muncă.

Scopurile procesării
Informaţiile personale sunt procesate în următoarele scopuri:
• planificarea forței de muncă, recrutarea și contractarea de personal;
• administrarea forței de muncă, salarizare, programe de despăgubiri și beneficii;
• managementul performanței, învățare și dezvoltare;
• planul de avansare și succesiune;
• dreptul legal la apărare și conformitatea, inclusiv conformitatea cu solicitările autorităților guvernamentale
privitoare la informații, privilegii, popriri și conformitate fiscală;
• managementul locului de muncă, de exemplu programe de călătorii și cheltuieli și programe interne de
sănătate și siguranță;
• administrarea activităților operaționale, inclusiv activități legate de producție;
• administrarea sistemelor informatice;
• raportare internă;
• audit;
• pentru a proteja Adient, angajaţii și publicul împotriva vătămării, furtului, răspunderii juridice, fraudei,
abuzului sau amenințării la adresa securității rețelelor, comunicărilor, sistemelor, unităților și infrastructurii
noastre; și
• alte scopuri legale și uzuale legate de afaceri.
Cadre legale pentru procesare
Aceste modalități de utilizare a informațiilor personale se bazează pe unul dintre următoarele cadre legale,
după caz:
• necesitatea de a vă procesa informațiile personale pentru executarea contractului nostru de muncă sau
luarea de măsuri pentru încheierea unui contract cu dumneavoastră;
• obligațiile legale ale Adient în calitate de angajator;
• interesele legitime de afaceri ale Adient, inclusiv administrarea generală a resurselor umane, operațiuni
generale de afaceri, divulgări în scopul auditării și raportării, investigații interne, obligații contractuale cu
terțe părți, gestionarea securității rețelelor și sistemelor informatice și protejarea activelor Adient; și
• în unele circumstanțe specifice și limitate, consimțământul dumneavoastră.
Informațiile personale sensibile
În plus, este posibil să procesăm informaţii personale critice dacă acestea sunt necesare în scopuri legitime
de afaceri sau pentru respectarea legilor în vigoare. Nu se vor colecta, procesa sau transfera informaţiile
personale critice, în afara cazurilor în care există mecanisme adecvate de protecţie a confidenţialităţii şi numai
după obţinerea consimţământului dumneavoastră în cunoştinţă de cauză, dacă se solicită astfel de către lege.
Divulgări și categorii de beneficiari
Vă putem divulga informațiile personale în scopuri legitime către:
•
•
•
•

Alte entităţi, asocieri, subcontractori, distribuitori sau furnizori Adient ce efectuează servicii în numele
companiei în scopurile menţionate mai sus;
O organizaţie nou formată sau aflată în poziţie de cumpărător, dacă Adient este implicată într-o fuziune,
vânzare sau transfer al unora sau al tuturor unităţilor sale;
Orice beneficiar, dacă acest lucru ne este impus prin lege, de exemplu printr-un ordin judecătoresc sau
prin legislația aplicabilă;
Orice destinatar, cu consimţământul dumneavoastră, cum ar fi în cazul verificărilor pentru angajare sau a
împrumuturilor bancare; sau
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•

orice destinatar, în situaţii rezonabile de urgenţă în care sunt puse vieţi în pericol.

Transferurile internaţionale
Informaţiile personale pot fi transferate în afara ţării în care lucraţi, inclusiv către ţări ce nu oferă acelaşi nivel
de protecţie a informaţiilor personale. Adient se angajează să protejeze siguranţa şi confidenţialitatea
informaţiilor personale la transferul acestora.
Dacă sunteți rezident al SEE, vă putem transfera informațiile personale în țări despre care Comisia Europeană
nu a constatat că asigură protecție adecvată. În astfel de cazuri de transfer, vom asigura existența unei
protecții adecvate fie prin prevederi contractuale corespunzătoare, fie după cum se solicită prin lege.
Adient a adoptat o serie de RCO-uri care au fost aprobate de către Autoritățile Europene de Protecție a Datelor
competente. RCO-urile asigură faptul că informațiile personale ale angajaților acoperiți din SEE sunt protejate
în timpul procesării de către afiliații noștri. Pentru a vedea Regulile noastre Corporative Obligatorii, consultați
următorul link: www.adient.com/dataprivacy.
Exactitate
Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că informaţiile personale sunt corecte, complete şi actuale.
Reţineţi că responsabilitatea cu privire la acurateţea informaţiilor personale este şi a dumneavoastră. Înştiinţaţi
departamentul Resurse umane în cazul oricăror modificări ale informaţiilor dumneavoastră personale sau ale
beneficiarilor sau persoanelor aflate în întreţinerea dumneavoastră.
Drepturile dumneavoastră referitoare la informațiile personale
Accesarea, corectarea și transmiterea. Vă puteți accesa în mod rezonabil informațiile personale
aflate în evidențele companiei Adient. De asemenea, aveți dreptul să solicitați corectarea informațiilor
personale incomplete, incorecte sau învechite. În măsura prevăzută de legislația aplicabilă, puteți
solicita și transmiterea informațiilor personale pe care ni le-ați furnizat către dumneavoastră sau către
o altă companie.
Obiecția. Vă respectăm dreptul de a obiecta la orice utilizări sau divulgări ale informațiilor
dumneavoastră personale care nu sunt (i) prevăzute de lege, (ii) necesare pentru îndeplinirea unei
obligații contractuale (contractul dumneavoastră de muncă) sau (iii) necesare pentru satisfacerea unei
nevoi legitime a Adient în calitate de angajator (cum ar fi divulgări privind administrarea generală a
resurselor umane pentru scopuri de auditare și raportare, investigații interne, gestionarea securității
rețelelor și sistemelor informatice sau protecția activelor Adient). Dacă nu sunteţi de acord, vom
colabora cu dumneavoastră pentru a găsi o soluţie rezonabilă. De asemenea, vă puteți retrage oricând
consimțământul pentru procesarea informațiilor personale de către noi pe baza acestuia.
Ștergerea. Puteți solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră personale, în măsura în care
legislația aplicabilă permite acest lucru. Acest lucru se aplică, de exemplu, dacă informațiile
dumneavoastră sunt învechite sau procesarea nu este necesară sau este ilegală; dacă vă retrageți
consimțământul pentru procesarea de către noi pe baza acestuia; sau dacă stabilim că trebuie să
acceptăm o obiecție pe care ați ridicat-o privind procesarea de către noi. În unele situații, poate fi
necesar să vă păstrăm informațiile personale în temeiul obligațiilor noastre juridice sau pentru
stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva unei revendicări legale.
Restricționarea procesării. În mod similar, și dacă legislația aplicabilă prevede acest lucru, ne puteți
solicita să restricționăm procesarea informațiilor dumneavoastră personale în timpul soluționării
solicitării sau reclamației dumneavoastră cu privire la (i) corectitudinea informațiilor dumneavoastră
personale, (ii) interesele noastre legitime legate de procesarea acestor informații sau (iii) caracterul
legitim al activităților noastre de procesare. De asemenea, puteți solicita restricționarea procesării
informațiilor dumneavoastră personale dacă doriți să le utilizați în scopuri de introducere de acțiuni
judecătorești.
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Vă puteți exercita aceste drepturi în mod gratuit contactând Biroul nostru pentru probleme de confidențialitate,
așa cum este descris mai jos. Cu toate acestea, Adient poate percepe un tarif rezonabil sau poate refuza să
dea curs unei solicitări dacă aceasta este nefondată sau excesivă, mai ales datorită caracterului său repetitiv.
În unele situații, Adient poate refuza să dea curs sau poate impune limitări asupra drepturilor dumneavoastră
dacă, de exemplu, există șanse ca solicitarea să afecteze negativ drepturile și libertățile Adient sau ale altor
entități, să prejudicieze executarea sau aplicarea legii, să interfereze cu litigii în așteptare sau viitoare sau să
contravină legislației aplicabile. În toate cazurile, aveți dreptul să formulați o plângere către o autoritate de
protecție a datelor.
Securitatea informațiilor
Adient ia măsuri de precauţie pentru a proteja informaţiile personale împotriva pierderii, utilizării incorecte şi
accesului neautorizat, divulgării, modificării şi distrugerii. Am luat măsurile tehnice și organizaționale
corespunzătoare pentru a proteja sistemele informatice care stochează informațiile dumneavoastră personale
și solicităm prin contract distribuitorilor noștri și furnizorilor noștri de servicii protejarea informațiilor
dumneavoastră personale.
Păstrarea datelor
Informațiile dumneavoastră personale vor fi reținute pentru perioada necesară atingerii obiectivului pentru
care acestea au fost colectate, de obicei pe durata oricărei relații contractuale și pentru orice perioadă
ulterioară conform cerințelor legale sau atât cât este permis de legislația aplicabilă. Politicile noastre de
păstrare reflectă statutul aplicabil al termenelor de prescripție și prevederile legale.
Cum să ne contactați și să obțineți informații suplimentare
Dacă aveți întrebări privind această notificare sau dacă sunteți de părere că informațiile dumneavoastră
personale nu sunt gestionate în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu această notificare sau dacă doriți
să vă exercitați drepturile, aveți câteva opțiuni:
•

Consultați Portalul privind confidențialitatea pentru a identifica și pentru a contacta persoana de
contact locală privind protecția datelor

•

Contactați Biroul pentru probleme de confidențialitate la privacy@adient.com sau la
Adient Belgium BVBA
De Kleetlaan 7b,
1831 Diegem,
Belgia

•

Discutați problema cu superiorul dumneavoastră sau cu un alt superior sau manager

•

Contactați Departamentul de Resurse Umane

•

Puteți contacta și Linia de Integritate Adient la orice oră:
- Raportaţi online pe Internet: adient.ethicspoint.com
- Raportaţi prin telefon: pe adient.ethicspoint.com veţi găsi o listă cu numere de telefon ce pot
fi apelate gratuit pentru toate ţările unde Adient îşi desfăşoară activitatea. Serviciul de
interpretariat este disponibil pentru majoritatea limbilor locale.

*
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