
 

  

Ultima actualizare: 25 Mai 2018   

Compania Colgate-Palmolive și companiile noastre globale, precum și filialele acestora (denumite 
colectiv „Colgate”, „noi” sau „nouă”) apreciază încrederea dvs. și se dedică gestionării, utilizării și 
protecției responsabile a datelor cu caracter personal. Prezenta Politică de confidențialitate pentru 
Solicitant („Politica”) descrie practicile noastre legate de datele pe care le colectăm prin intermediul 
secțiunii Cariere a site-ului nostru web (aflată la adresa https://jobs.colgate.com/) („Secțiunea Cariere 
a Site-ului”) în asociere cu candidatura dvs., pentru un post sau o poziție de practică profesională în 
cadrul Colgate. Datele cu caracter personal transmise la alte secțiuni ale site-urile web ale Colgate 
vor fi utilizate în conformitate cu Politica noastră generală de confidențialitate online, care se 
regăsește la adresa https://www.colgatepalmolive.com/en-us/legal-privacy-policy/privacy-
policy?_ga=2.241907201.263520588.1524063756-1294756266.1524063756. 

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM 

Datele cu caracter personal pe care le furnizați 

Colectăm date cu caracter personal de la dvs. legate de contul și/sau candidatura dvs. de la 
Secțiunea Cariere a Site-ului:  

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ: 

 Numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte informații de contact; 

 Parola; 

 CV, scrisoare de intenție, informații privind experiența profesională și studiile; 

 Aptitudini;  

 Nivelul de interes; 

 Diplome, autorizații și certificări profesionale și de altă natură asociate activității; 

 Informații cu privire la referințe; și  

 Orice alte informații pe care alegeți să ni le furnizați (de ex. preferințe privind angajarea, 
disponibilitatea relocării, salariul actual, salariul dorit, premiile sau calitatea de membru în 
asociații profesionale). 

După cum se menționează la secțiunea „Diversitate” de mai jos, în anumite cazuri vom adresa 
întrebări care pot include informații despre originea rasială/etnică, vârstă, stagiul militar, sexul și 
dizabilități ale candidaților, în vederea monitorizării oportunităților egale. Vom adresa întrebări cu 
privire la cazierul judiciar. Vom face acest lucru numai în cazurile permise de legislația aplicabilă. În 
caz contrar, vă rugăm să evitați transmiterea informațiilor care pot fi definite drept date cu caracter 
personal sensibile în temeiul legislației aplicabile, cu excepția cazului în care astfel de informații sunt 
cerute în mod legal.  Datele cu caracter personal sensibile includ rasa, religia, etnia, naționalitatea 
sau originea națională, vârsta, identitatea de gen, viața, practicile sexuale sau orientarea sexuală, 
starea civilă, informații medicale sau aferente stării de sănătate (incluzând situația dizabilităților), 
informații genetice sau biometrice, modele biometrice, convingeri politice sau filosofice, calitatea de 
membru al unui partid politic sau sindicat, stagiul militar sau de veteran, informații privind 
antecedentele și date judiciare, cum ar fi cazierul judiciar sau informațiile privind alte proceduri 
judiciare sau administrative. 

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți prin intermediul Secțiunii Cariere a Site-ului 
trebuie să fie oneste, complete și să nu inducă în eroare. Transmiterea datelor cu caracter personal 
incorecte, incomplete sau care induc în eroare poate determina respingerea candidaturii dvs. în timpul 
procesului asociat sau aplicarea unor măsuri disciplinare care includ încetarea imediată a raporturilor 
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de muncă. În plus, responsabilitatea dvs. este să vă asigurați că datele cu caracter personal pe care 
le transmiteți nu încalcă drepturile niciunui terț. 

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale unei persoane care furnizează referințe sau ale 
oricărei alte persoane, ca parte a candidaturii dvs., aveți responsabilitatea să obțineți consimțământul 
persoane respective cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către noi.  

Date cu caracter personal din alte surse 

În scopul rapoartelor de verificare a antecedentelor legate de candidatura dvs., precum și în 
conformitate cu legislația aplicabilă, Colgate obține datele dvs. cu caracter personal din alte surse: 

Alte surse pot include: 

 Persoanele care vă furnizează referințe; 

 Angajatori anteriori;  

 Instituții de învățământ la care ați studiat; 

 Organele locale de aplicare a legii; 

 Centre de consult medical înaintea angajării 

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal din următoarele motive: 

a) Ați furnizat în mod voluntar aceste date cu caracter personal și v-ați dat consimțământul 
privind prelucrarea acestora;  

b) Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru organizare, la solicitarea dvs., înainte 
de începerea raporturilor de muncă sau stagiului;  

c) Aceste date cu caracter personal prezintă o importanță deosebită pentru noi și avem un 
interes legitim specific în temeiul legislației să le prelucrăm;  

d) În vederea respectării unei obligații legale; sau  

e) În cazul în care este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale oricărei persoane. 

În cazul în care colectarea sau prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., vă puteți retrage 
consimțământul în orice moment, în măsura permisă de legislația aplicabilă. 

Datele cu caracter personal pe care le transmiteți la Secțiunea Cariere a Site-lui vor fi utilizate în 
scopurile globale ale Colgate privind recrutarea, managementul și planificarea personalului, în 
conformitate cu legislația aplicabilă: 

 Pentru prelucrarea candidaturii dvs.  Efectuăm aceste activități pentru gestionarea relației 
contractuale cu dvs., pe baza intereselor noastre legitime; 

 În vederea evaluării capacităților și calificărilor dvs. pentru post.  Efectuăm aceste activități 
pentru gestionarea relației contractuale cu dvs., pe baza intereselor noastre legitime;  

 În vederea efectuării verificării referințelor. Efectuăm aceste activități pentru respectarea unei 
obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime; 

 În vederea furnizării răspunsurilor la întrebările dvs. și pentru a comunica cu dvs. despre 
candidatura dvs. și pentru a vă transmite informații cu privire la Secțiunea Cariere a Site-ului 
și modificările termenilor și politicilor noastre. Efectuăm aceste activități pentru gestionarea 
relației contractuale cu dvs.; 



 

  

 În vederea respectării sau monitorizării respectării legislației sau reglementărilor aplicabile. 
Efectuăm aceste activități pentru respectarea unei obligații legale sau pe baza intereselor 
noastre legitime; 

 În vederea verificării antecedentelor, dacă sunteți vizat(ă) pentru un post (în cazul în care 
acest lucru este permis din punct de vedere legal) sau vă oferim un post. Efectuăm aceste 
activități pentru respectarea unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime; și 

 Pentru a ne apăra alte interese legitime, de exemplu în scopuri administrative ale Colgate, 
raportare agregată a conducerii, cursuri interne de instruire și conform necesităților generale 
pentru desfășurarea activității din cadrul Colgate și al entităților sale afiliate. 

 Pentru derularea unui sondaj voluntar al experienței candidaților efectuat de către un furnizor 
terț. 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi adăugate în baza de date internațională cu candidați a Colgate 
și pot fi păstrate și utilizate pentru oportunități de carieră la Colgate și entitățile sale afiliate, altele 
decât cea (cele) pentru care candidați. Dacă nu doriți să facem acest lucru, vă rugăm să ne contactați 
la adresa de e-mail de la secțiunea „Contactați-ne” de mai jos și vă vom furniza instrucțiuni.  

În cazul angajării la noi, datele cu caracter personal pe care le colectăm în asociere cu candidatura 
dvs. pot fi încorporate în sistemul nostru de resurse umane și utilizate pentru gestionarea procesului 
de noi angajări; orice astfel de date cu caracter personal pot face parte din dosarul dvs. de angajat și 
pot fi utilizate în alte scopuri asociate relației de muncă.  

Furnizarea datelor cu caracter personal prin intermediul Secțiunii Cariere a Site-ului este voluntară.  
Cu toate acestea, dacă nu furnizați informații suficiente, este posibil ca Colgate să nu vă poată lua în 
considerare cererea de angajare sau, dacă sunteți angajat(ă), să nu poată lua în considerare 
promovarea, transferul sau relocarea dvs. ulterioare. 

DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Colgate divulgă date cu caracter personal entităților afiliate care sunt implicate în evaluarea 
candidaților pentru un anumit post. Colgate rămâne responsabilă pentru datele cu caracter personal 
care sunt utilizate în comun cu entitățile afiliate. Puteți consulta lista și locurile unde se află entitățile 
noastre afiliate 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21665/000002166518000006/exhibit2112312017.htm. 

Accesarea datelor cu caracter personal va fi efectuată numai de către personalul care trebuie să le 
cunoască în scopurile descrise în prezenta Politică, inclusiv personalul din departamentele de 
recrutare, resurse umane și tehnologia informației și din departamentul responsabil pentru postul 
pentru care candidați. Colgate divulgă de asemenea date cu caracter personal furnizorilor externi de 
servicii, în vederea facilitării serviciilor pe care ni le furnizează, incluzând găzduirea și operarea 
Secțiunii Cariere a Site-ului, asistența la recrutare și prelucrarea verificării antecedentelor.   

Divulgarea datelor cu caracter personal poate include transferul datelor cu caracter personal către 
alte țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii sau orice altă țară în care noi sau furnizorii noștri de 
servicii desfășurăm operațiuni. Dacă vă aflați în Spațiul Economic European („SEE”), acestea pot 
include țări aflate în afara SEE. Comisia Europeană recunoaște că unele dintre aceste țări asigură un 
nivel adecvat de protecție a datelor, în conformitate cu standardele SEE. Lista completă a acestor țări 
este disponibilă pe lista de compatibilitate a Comisiei UE, la adresa https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-
countries_en. În cazul transferurilor către alte țări, am instituit măsuri corespunzătoare, cum sunt 
clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor cu caracter 
personal. Puteți obține un exemplar al acestor măsuri contactându-ne la adresa de la secțiunea 
„Contactați-ne” de mai jos sau făcând clic https://www.colgatepalmolive.ro/contact-us. 
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ALTE UTILIZĂRI ȘI DIVULGĂRI DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

De asemenea, utilizăm și divulgăm datele dvs. cu caracter personal astfel cum este necesar sau 
adecvat, în special în cazurile în care avem o obligație legală sau un interes legitim în acest sens: 

 Pentru respectarea legislației aplicabile. 

 Aceasta poate include legi din afara țării dvs. de reședință.  

 Pentru a răspunde unor solicitări transmise de autoritățile publice și guvernamentale. 

 Acestea pot include autorități din afara țării dvs. de reședință. 

 Pentru a colabora cu autoritățile de aplicare a legii. 

 De exemplu atunci când primim solicitări sau ordine ale autorităților de aplicare a legii. 

 Din alte motive legale.  

 Pentru a pune în aplicare termenii și condițiile noastre; și 

 Pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau bunurilor noastre și/sau ale 
entităților afiliate, ale dvs. sau ale altor părți.  

 În asociere cu o vânzare sau o tranzacție de afaceri. 

 Avem un interes legitim legat de divulgarea sau transferarea datelor dvs. cu caracter 
personal către colaboratori externi în cazul reorganizării, fuziunii, vânzării, asocierii în 
participațiune, cesiunii, transferului sau altei înstrăinări totale sau parțiale a activității, 
activelor sau acțiunilor (inclusiv în legătură cu procedura de faliment sau o procedură 
similară)  

MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGIE SIMILARĂ 

Noi și Furnizorii noștri de servicii utilizăm „module cookie” și tehnologii similare pe Secțiunea Cariere 
a Site-ului. Vă rugăm să consultați entru mai multe informații.  https://www.colgatepalmolive.com/en-
us/legal-privacy-policy/cookies  

PĂSTRAREA DATELOR 

Vom păstra datele cu caracter personal pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor 
prezentate în această Politică, cu excepția cazului în care legea impune sau permite o perioadă de 
păstrare mai îndelungată. Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadelor de păstrare sunt: (i) durata 
procesului aferent candidaturii; (ii) perioada în care avem o relație în derulare cu dvs.; (iii) conform 
obligațiilor legale aplicabile; (iv) conform recomandărilor ținând cont de poziția noastră juridică (de 
exemplu, termenele de prescripție, litigiile sau anchetele reglementare).  

Datele personale pentru conturile inactive pot fi eliminate din baza noastră de date, sub rezerva 
oricăror obligații legale sau de reglementare aplicabile. Colgate poate șterge datele cu caracter 
personal care vă aparțin (inclusiv CV-ul dvs.) din baza noastră de date, în orice moment, fără a 
furniza un motiv. Prin urmare, vă rugăm să păstrați o copie a datelor cu caracter personal pe care ni 
le-ați furnizat. 

OPȚIUNI ȘI ACCES PRIVIND CARIERA 

Dacă vă înregistrați la Secțiunea Cariere a Site-ului, puteți accesa, consulta și modifica datele dvs. cu 
caracter personal stocate aici, conectându-vă la Secțiunea Cariere a Site-ului și actualizând 
informațiile contului. Profilul actualizat va fi utilizat în mod implicit la următoarea dată când candidați 
pentru un post utilizând contul dvs. online. Pentru modificarea datelor cu caracter personal transmise 
deja pentru un anumit post, vă rugăm să vă actualizați profilul și cererea pentru postul respectiv.  Vă 
încurajăm să vă actualizați datele cu caracter personal dacă acestea se modifică sau sunt incorecte. 

Puteți solicita, în măsura permisă de legislația aplicabilă, consultarea, accesarea, corectarea, 
actualizarea, restricționarea, suprimarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal; puteți 
solicita să încetăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, conform cu legislația aplicabilă; sau 
puteți solicita o copie sau portarea datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să adresați solicitarea 
contactându-ne conform mențiunilor din secțiunea „Contactați-ne” de mai jos. Vom da curs solicitărilor 
dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă. 
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În cadrul solicitării, vă rugăm să specificați în mod clar ce date cu caracter personal doriți să accesați 
sau să modificați, dacă doriți ca datele cu caracter personal furnizate să fie suprimate din baza 
noastră da date sau să ne transmiteți în alt mod ce limitări doriți să fie implementate cu privire la 
utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.   

Pentru protecția dvs., dăm curs numai solicitărilor care vizează datele cu caracter personal asociate 
cu acea adresă de e-mail pe care ați utilizat-o pentru a crea contul și este posibil să trebuiască să vă 
verificăm identitatea înainte de a da curs solicitării dvs. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca 
anumite date cu caracter personal să fie exceptate de la astfel de solicitări, în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind protecția datelor sau cu alte legi și reglementări. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU PERSOANELE DIN SEE 

Dacă vă aflați în SEE, puteți, de asemenea: 

 Să ne contactați la CP_Global_Recruitment@colpal.com cu orice întrebări privind prezenta 
Politică. 

 Să depuneți o plângere la autoritatea pentru protecția datelor din țara sau regiunea dvs., sau 
din locul în care s-a produs presupusa conduită necorespunzătoare, ale cărei detalii de 
contact le găsiți la http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

SECURITATEA 

Dorim să aplicăm măsuri rezonabile de ordin organizațional, tehnic și administrativ pentru a proteja 
datele cu caracter personal din organizația noastră.  Din păcate, niciun sistem de transmitere sau 
stocare a datelor nu poate avea o securitate garantată 100%. Dacă aveți motive să credeți că 
interacțiunea cu noi nu mai este sigură, vă rugăm să ne informați imediat în conformitate cu secțiunea 
„Contactați-ne” de mai jos. 

Colgate nu acceptă prin prezenta, în măsura permisă de legile locale, nicio răspundere pentru sine și 
entitățile sale afiliate și contractanții săi, pentru datele cu caracter personal pe care le colectăm în 
asociere cu cererea dvs. de angajare, care sunt pierdute, utilizate neadecvat, accesate ilegal, 
divulgate, modificate, distruse sau care nu sunt transmise la timp la Secțiunea Cariere a Site-ului. 

LINKURI CĂTRE SITE-URI WEB ALE COLABORATORILOR EXTERNI 

Această Politică nu vizează, și nu ne asumăm responsabilitatea pentru confidențialitatea, informațiile 
și practicile colaboratorilor externi, inclusiv ale oricărui administrator de site web sau serviciu la care 
Secțiunea Cariere a Site-ului face trimitere printr-un link.  Includerea unui link în Secțiunea Cariere a 
Site-ului nu implică recomandarea de către Colgate sau entitățile noastre afiliate a site-ului sau a 
serviciului asociat prin link.   

LEGISLAȚIA APLICABILĂ CERERII DE ANGAJARE 

Secțiunea Cariere a Site-ului vă permite să candidați pentru posturi din întreaga lume, avantaj oferit 
de funcția de recrutare globală centralizată a Colgate. Secțiunea Cariere a Site-ului este gestionată 
din Statele Unite ale Americii. Prin urmare, orice date cu caracter personal pe care le transmiteți prin 
Secțiunea Cariere a Site-ului vor fi colectate în Statele Unite ale Americii și vor face obiectul legislației 
SUA.  Cu toate acestea, dacă divulgăm datele dvs. cu caracter personal unei entități afiliate aflate în 
altă țară, în calitatea acesteia de potențial angajator, entitatea afiliată va gestiona datele dvs. cu 
caracter personal în conformitate cu această Politică. Deciziile de angajare sau alte decizii asociate 
raporturilor de muncă vor fi luate de entitatea angajatoare, în conformitate cu legile țării în care se va 
afla postul dvs. 

DESPRE COPII 

Secțiunea Cariere a Site-ului nu este destinată minorilor cu vârsta sub 18 ani. 



 

  

MODIFICĂRILE POLITICII 

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică în orice moment pentru abordarea viitoarei 
evoluții a Colgate, a Secțiunii Cariere a Site-ului, a modificărilor din domeniu sau a tendințelor legale.  
Legenda „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei Politici indică data ultimei revizuiri. Toate 
modificările intră în vigoare la publicarea Politicii revizuite în Secțiunea Cariere a Site-ului.  

CONTACTAȚI-NE 

Dacă aveți întrebări sau solicitări, vă rugăm să ne contactați la 
CP_Global_Recruitment@colpal.com. 

Din cauza faptului că mesajele de comunicare prin e-mail nu sunt întotdeauna securizate, vă rugăm 
să nu includeți date cu caracter personal sensibile în e-mail-urile pe care ni le transmiteți. 

CONFIRMARE  

Confirm că am primit, verificat și înțeles prezenta Politică. 


