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1. Notă de informare privind protecţia datelor personale 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi 

completată, S.C. BRICK Human Resource Consulting S.R.L, are obligaţia de a administra 

în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le 

furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: selecţia şi plasarea forţei de 

muncă conform opţiunii dvs. 

 

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare prestării serviciului 

pentru care aţi optat, anume: selecţia şi plasarea forţei de muncă pentru angajare. Refuzul dvs. 

determină neînregistrarea datelor dvs. şi, în consecinţă, imposibilitatea de a vă oferi serviciile 

noastre. 

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 

numai următorilor destinatari: angajaţii operatorului, angajatorului / potenţialului angajator al 

persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, altor companii din acelaşi grup cu 

operatorul. 

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra 

datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. 

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să 

solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 

scrisă, datată şi semnată la office@brick-hrc.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a 

vă adresa justiţiei.  

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi 

cât mai curând posibil. 
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2. Acord de confidențialitate 

 

Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest Acord. El stabileşte termenii şi condiţiile în 

care vă punem la dispoziţie serviciile noastre prin intermediul site-ului www.brick-hrc.ro 

Dacă folosiţi serviciile sau informaţiile oferite de www.brick-hrc.ro, acest lucru va fi 

echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de mai jos. 

 

Echipa BRICK Human Resource Consulting SRL încearcă să protejeze cât mai mult 

dreptul la intimitate şi la imagine al utilizatorilor site-ului. Ne propunem ca toţi utilizatorii 

site-ului, să beneficieze de o experienţă online sigură. Ȋn acest sens depunem toate eforturile 

pentru a ne asigura că informaţiile pe care dumneavoastră le introduceţi în baza noastră de 

date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveţi în vedere. 

 

2.1 Termeni şi condiţii 

 

Dacă folosiţi serviciile sau informaţiile oferite de www.brick-hrc.ro, acest lucru va fi 

echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de mai jos. 

Orice activitate de utilizare ulterioară a serviciilor, precedată de accesarea www.brick-

hrc.ro care contine acest regulament, este presupusă a fi echivalentă cu consimţământul 

dumneavoastră expres că acceptaţi şi veţi respecta, în integralitate, prezentul acord şi orice 

document adiţional la care acesta face referire. 

  

Aceşti termeni şi condiții se pot modifica din timp în timp. Vă rugăm să verificaţi 

periodic această rubrică pentru a fi la zi cu toate modificările termenilor şi condiţiilor BRICK 

Human Resource Consulting SRL. 

  

Termenii prezentului document au fost actualizați la data de 10 Decembrie 2012. 
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2.2 Date colectate de BRICK Human Resource Consulting SRL 

 

2.2.1 Informaţii generale colectate de BRICK Human Resource Consulting SRL  

 

Utilizarea datelor cu caracter personal de către BRICK Human Resource Consulting 

SRL este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătura cu protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date. 

 

Prin trimiterea CV-ului către una dintre adresele afişate la secţiunea Contact, v-aţi dat 

acordul asupra utilizării datelor dvs. cu caracter personal pentru a fi informaţi prin e-mail sau 

alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunităţi oferite de 

BRICK Human Resource Consulting SRL şi asupra informaţiilor adiţionale care sunt în 

interesul dvs. precum şi news-lettere cu informaţii utile.  

 

2.2.2 Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal 

 

BRICK Human Resource Consulting SRL nu va transmite (prin vânzare sau 

închiriere) către terţe părţi informatiile dvs. cu caracter personal. BRICK Human Resource 

Consulting SRL poate, totuşi, transmite informaţia terţilor în următoarele cazuri:  

 

 Cu acordul dvs.; 

 Dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi 

serviciilor solicitate de dvs.; 

 Ȋn cazul în care informaţia este necesară partenerilor companiei pentru îmbunătăţirea sau 

facilitarea unor servicii / produse solicitate de dvs. sau, în cazul în care BRICK Human 

Resource Consulting SRL va considera oportun să transmită mesaje comerciale sau de 

promovare (advertising) ale unuia dintre partenerii sau clienţii importanţi ai companiei. 

 

Putem transmite informaţii cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice 

conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă:  
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 Este prevăzut într-o dispoziţie legală; 

 Protejează drepturile companiei BRICK Human Resource Consulting SRL; 

 Previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţională; 

 Protejează siguranţa individului sau siguranţa publică; 

 Aceste informaţii sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii; 

 Ȋn cazul în care activităţile dvs. contravin termenilor şi condiţiilor statuate de BRICK 

Human Resource Consulting SRL, sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse 

şi servicii. 

 

2.2.3 CV-urile candidaților 

 

Din moment ce www.brick-hrc.ro  este un site de recrutare vă acordăm posibilitatea de 

înregistrare a propriului CV în baza noastă de date. Există o singură modalitate de înregistrare 

a CV-ului direct, prin trimiterea unul email cu ataşament la adresa hr@brick-hrc.ro. Ȋncercăm 

să limităm accesul la baza noastră de date doar angajatorilor, firmelor de resurse umane, 

managerilor de personal, specialiştilor în HR, şi agenţiilor / instituţiilor de securitate naţională 

dar nu garantăm că alţi terţi nu pot avea acces la baza noastră de date. Puteţi să ştergeţi CV-ul 

din baza noastră de date oricând printr-o notificare însoţită de datele dvs. de contact, la adresa 

hr@brick-hrc.ro. 

 

2.2.4 Drepturile dvs. cu privire la modificarea şi ştergerea datelor deţinute de operator 

 

BRICK Human Resource Consulting SRL conferă dreptul utilizatorului de a modifica 

datele dvs. de contact pe care le-aţi înregistrat, unele aspectele de care sunteţi interesat, 

incluzând noile informaţii despre produse şi servicii lansate. De asemenea puteţi să solicitaţi 

operatorului ştergerea datelor dvs. oricând. 

  

2.3 Confidenţialitate 

 

Informatia pe care dvs. o furnizati despre dvs. către BRICK Human Resource 

Consulting SRL va fi folosită doar în concordanţă cu termenii Acordului de Confidenţialitate 

al BRICK Human Resource Consulting SRL. 
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2.3.1 Protecţia proprietăţii intelectuale 

 

Conţinutul şi designul www.brick-hrc.ro (precum şi orice alt material având legătură 

cu www.brick-hrc.ro) trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate (ca, spre 

exemplu: articole, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la 

"Conţinut www.brick-hrc.ro"), aparţin www.brick-hrc.ro şi sunt protejate de legislaţia privind 

proprietatea intelectuală. Este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parţial, a 

informaţiilor cuprinse în CV-urile Candidaţilor, în anunţurile de recrutare ale Companiilor, 

fără acordul scris şi prealabil din partea www.brick-hrc.ro. 

  

2.3.2 Utilizarea conţinutului www.brick-hrc.ro  

 

Puteţi copia şi printa Conţinutul www.brick-hrc.ro  doar  pentru folosinţa dvs. şi a 

companiei dumneavoastră, potrivit scopului pentru care v-aţi înscris în www.brick-hrc.ro. Cu 

excepţia celor spuse mai sus, conţinutul www.brick-hrc.ro nu poate fi reprodus, modificat şi 

exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări. Acţiunile de 

tipul celor descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni 

scrise din partea www.brick-hrc.ro: 

 

 Reproducerea sau stocarea Conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice 

alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei; 

 Modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, 

distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea 

Conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră; 

 Ȋndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.brick-hrc.ro asupra 

Conţinutului; 

 

Orice utilizare a conţinutului www.brick-hrc.ro  în alte scopuri decât cele permise 

expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri 

decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: 

office@brick-hrc.ro. 
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2.3.3 Modificări ale politicii de confidenţialitate 

 

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom 

publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de 

informaţii pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm. Dacă aveţi întrebări cu privire la 

politica noastră de confidenţialitate vă rugăm sa ne scrieţi la office@brick-hrc.ro. 

 

2.3.4 Modificări aduse BRICK Human Resource Consulting SRL  

 

BRICK Human Resource Consulting SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, 

adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale Conţinutului sau, de asemenea, îşi rezervă 

dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut. 

 

2.4 Legea aplicabilă şi jurisdicţie 

 

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele 

juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în 

vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa 

instanţelor româneşti. 

  

 

 

Echipa BRICK Human Resource Consulting SRL 
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