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Politica de confidențialitate pentru candidații din "Baza de date de CV-
uri” în cadrul companiei Scan Con Group A/S 
 
Scan Con Group A/S, în conformitate cu serviciile de muncă temporară și recrutare, oferă candidaților 
posibilitatea ca, fie prin site-ul nostru scan-con.dk, fie manual prin solicitarea personală, prin telefon sau 
prin e-mail, de a inregistra un CV în baza noastră de date. În urma acestei acțiuni și în cazul în care 
candidatul însuși inregistrează sau ne furnizează datele, acestea vor fi tratate ca datele cu caracter 
personal. Citiți mai multe despre politica noastră de confidențialitate aici. 
 
 
Valabilitate  
Politica de confidențialitate este valabilă pentru candidații inregistrați în baza noastră de date de CV-uri 
prin scan-con.dk sau adăugați manual de către angajații Scan Group A/S. Politica de confidențialitate poate 
fi modificată fără o notificare suplimentară. Prin orice modificare, ultima versiune va apărea sub profilul 
candidatului pe scan-con.dk sau poate fi accesată prin contactarea Scan Con Group A/S. 
 
Responsabil de date:  
Scan Con Group A/S  
Nykøbingvej 64 
DK-4840 Nr. Alslev 
Telefon: +45 32820000  
E-mail: info@scan-con.dk  
 
 
Categorii de informații personale  
Când un candidat creează un CV prin scan-con.dk sau este inregistrat manual în baza noastră de date, în 
mod obișnuit sunt colectate și tratate următoarele informații:  
numele, informațiile de contact, ziua de naștere, țara, educația, competențele profesionale, adresa IP și 
eventual, o poza de profil. În ceea ce privește înregistrarea transcrierilor educaționale și a certificatelor, 
acest lucru poate însemna că un Cod Numeric Personal al candidatului este colectat din aceste documente. 
Pentru candidații care lucrează cu Scan Con, informațiile necesare pentru a respecta legislația și obligațiile 
contractuale sunt colectate și utilizate. 
 
 
Scopul colectării 
Colectarea și utilizarea se efectuează cu scopul ca Scan Con Group A/S să ofere candidaților din baza de 
date de CV-uri ofertele de muncă relevante și locuri de muncă împreună cu Scan Con Group A/S, în 
companiile aparținând grupului sau în firme partenere și clienți, atât din Uniunea European cât și în afara 
Uniunii Europene. Pentru a stabili cea mai bună potrivire pe post pentru posibilele locuri de muncă, Scan 
Con Group A/S colectează date despre educația, competențele profesionale ale candidatului și într-o 
oarecare măsură, competențele lingvistice pentru a evalua compatibilitatea cu un loc de muncă dat. 
Informațiile de contact sunt utilizate pentru corespondența legată de ofertarea de locuri de muncă 
disponibile și se vor realiza prin telefon, SMS sau e-mail. 
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Fundamenete colectării și utilizării datelor 
Toate informațiile colectate și tratate pe baza consimțământului candidatului, sunt furnizate electronic prin 
crearea CV-ului în baza de date de CV-uri. În cazul în care un candidat nu poate furniza consimțământul 
electronic prin scan-con.dk, consimțământul este dat prin e-mail, SMS sau verbal, numai dacă limitările 
tehnice împiedică consimțământul în alt mod. Pentru candidații din baza de date de CV-uri, angajați în Scan 
Con Group A/S și companiile aparținând Grupului, informațiile personale sunt tratate pe baza obligației 
contractuale dintre candidat și Scan Con Group A/S. 
 
 
Perioada de stocare 
În cazul în care informațiile personale sunt stocate și tratate pe o bază diferită de cea furnizată, informațiile 
sunt șterse la cerere sau la maximum 60 de luni de la cea mai recentă activitate, inclusiv login în "Profilul 
meu", corespondența prin e-mail sau orice alt contact între candidat și Scan Con Group A/S. 
 
 
Transmiterea informațiilor 
Scan Con Group A/S transmite informații într-o anumită măsură companiilor și partenerilor și clienților care 
aparțin Scan Con Group A/S, și din afara UE. Informațiile sunt transmise numai în scopul colectării și 
prelucrării și numai în măsura în care sunt relevante pentru un potențial loc de muncă. 
 
 
Securitatea datelor  
Am luat măsurile technice și organizatorice necesare impotriva ștergerii accidentale sau ilegale, publicării, 
pierderii, deprecierii sau utilizarii irelevante, abuzive sau împotriva legii, sau în orice alt mod. Toate datele 
personale stocate de Scan Con Group A/S sunt stocate pe servere din Danemarca, iar traficul de date 
dinspre și către de scan-con.dk și e-mail-uri este securizat prin criptare. Accesul candidatului la "Profilul 
meu" funcționează prin intermediul unui nume de utilizator (adresa de e-mail) și al unei parole personale. 
 
 
Drepturile candidatului  
Candidatul poate solicita în orice moment, ce parte din informațiile pot fi utilizate și de asemenea, să 
schimbe informațiile incorecte. Acest lucru se poate face prin "Profilul meu" pe scan-con.dk sau prin 
solicitarea catre Scan Scan Group A/S.  
Candidatul poate de asemenea, în orice moment să facă o obiecție împotriva utilizarii informațiilor 
personale și să-și retragă consimțământul pentru utilizarea acestora.  
În scopul dreptului candidatului la portabilitatea datelor, datele personale pot fi exportate într-un fișier CSV 
la cererea candidatului.  
Toate cererile privind drepturile trebuie să fie trimise la info@scan-con.dk sau la telefon +4532820000. În 
cazul în care candidatul dorește să facă o plângere față de tratamentul informațiilor personale, el poate 
direcționa această plângere către instituțiile abilitate naționale. 
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