Notificare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Deutsche Bank/ DB Global Technology recunoaste importanta datelor cu caracter personal pe care ni le-ai
incredintat. Una dintre responsabilitatile fundamentale pe care ni le asumam ca organizatie este sa ne
asiguram ca procesam intr-o maniera sigura toate datele puse la dispozitie prin intermendiul acestei platforme.

De ce procesam datele tale cu caracter personal?
Colectam, procesam si utilizam datele tale cu caracter personal pentru a-ti putea oferi o oportunitate de
inscriere in programul DB Tech School. Colectarea datelor tale are urmatoarele obiective:
- selectarea candidatilor in functie de experienta anterioara si abilitati
- contactarea candidatilor in vederea testarii abilitatilor si a programarii unui interviu
- transmiterea de informatii referitoare la program participantilor

Ce date colectam si procesam?
Prin intermediul acestui site, colectam urmatoarele: date de identificare (nume, prenume), date de contact
(adresa de email, numar de telefon), date referitoare la studiile efectuate, date referitoare la experienta
anterioara, date referitoare la deprinderi, cunoastinte si abilitati.
Aceste categorii de date reprezinta minimul necesar de date pentru atingerea obiectivelor descrise mai sus.
Orice alte date oferite din proprie initiativa, suplimentar de acestea, nu vor fi stocate, procesate sau utilizate in
niciun fel de catre DB Global Technologies.

Cum procesam datele tale? Cum sunt stocate si protejate?
Datele cu caracter personal colectate in mod direct prin intermediul acestui site vor fi puse la dispozitia
departamentului de management resurse umane din cadrul DBGT, prin intermediul partenerului nostru Next
Advertising, care ne ajuta sa mentinem functional acest site. Pe tot parcursul procesarii datelor vor fi
mentinute masurile privind confidentialitatea acestora.

Datele tale nu vor fi transferate sau dezvaluite catre alti terti, cu exceptia cazurilor in care este necesara
indeplinirea unor obligatii legale sau la cererea expresa din partea ta. Datele vor fi utilizate exclusiv in scopul
pentru care ni le-ai pus la dispozitie.

Datele tale vor ramane in posesia DBGT pentru trei ani, dupa care vor fi sterse sau anonimizate.
Daca doresti, poti sa accesezi datele tale cu caracter personal pe care noi le detinem, sa le stergi sau sa le
modifici, in limitele legale si in baza unui interes legitim. Toate acestea vor fi indeplinite fara costuri din partea
ta.

Site-ul nostru utilizeaza modulul de criptare al browserului tau pentru codarea si transferul datelor. Certificarile
pe care le detinem in materie de securitate a site-urilor noastre sunt recunoscute la nivel international de

institutii prestigioase. Mai mult, pentru protectia datelor tale, DB are implementate masuri tehnice si
organizatorice de securitate a informatiei de ultima generatie. Pentru a ne asigura de faptul ca protejam datele
tale de eventuale intruziuni sau accesari neautorizare, am ales sa implementam masuri de autentificare si
transfer securizat al datelor.

Daca apreciezi ca informatiile de mai sus nu sunt suficiente sau daca ai orice alta cerere legata de colectarea,
procesarea sau utilizarea datelor tale cu caracter personal, iti stam la dispozitie. Vom depune toate eforturile
pentru a-ti raspunde rapid si/sau pentru a-ti lua in considerare orice sugestie ai avea.
Pentru asta, te rugam sa ne contactezi la romania.dataprotection@db.com.

