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NOTA DE INFORMARE 

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU 
PERSOANELE CARE APLICA PENTRU UN LOC DE MUNCA 

IN CADRUL PRIMAL ONE FOOD SRL 

 PRIN INTERMEDIUL 

www.primalfood.ro 
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PRIMAL ONE FOOD SRL S.R.L. (denumita in continuare „PRIMAL FOOD”) cu sediul social in 
Jud. Arges, Loc. Stefanesti, Str. Sticlelor nr. 18C, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J03/828/2021, avand CUI 44025570, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor 
dumneavoastra personale si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu dispozitiile legale 
aplicabile, respectiv Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 (denumit in continuare „GDPR”) si Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 
Regulamentului 2016/679. 

Sursa datelor cu caracter personal: 

i. Datele cu caracter personal au fost obtinute direct de la persoana vizata, prin intermediul 
formularului de aplicare disponibil la sectiunea “Cariere” de pe site-ul 
www.primalfood.ro. 

1. CINE PRELUCREAZA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL? 

PRIMAL FOOD actioneaza in calitate de Operator de date cu caracter personal. 

Pentru orice detalii legate de continutul prezentei informari, precum si pentru exercitarea 
drepturilor dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, mentionate in prezenta nota de 
informare, puteti transmite o solicitare scrisa la adresa de corespondenta electronica: 
contact@primalfood.ro sau prin intermediul serviciilor postale la urmatoarea adresa: Jud. Arges, 
Loc. Stefanesti, Str. Sticlelor nr. 18C. 

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre PRIMAL FOOD sunt rugate sa mentioneze in 
subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, „GDPR”, 
„date personale candidat”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate. 

In aceasta calitate, veti primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului 
catre PRIMAL FOOD, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In 
aceste cazuri, va asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest 
termen. 

2. DEFINITII 

► „Date cu caracter personal”: in sensul prezentei note de informare, datele cu caracter personal 
vizeaza datele prelucrate in contextul recrutarii de personal pentru ocuparea unui post in cadrul 
PRIMAL FOOD prin intermediul site-ului www.primalfood.ro. 

► „Site”: Continutul disponibil pe adresa web: www.primalfood.ro.  

► „Persoana vizata”: candidatul ce aplica pentru un post in cadrul PRIMAL FOOD prin 
intermediul Site-ului. 

► „Prelucrare”: in sensul prezentei note de informare, prelucrarile includ colectarea, inregistrarea, 
organizarea, structurarea, stocarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate in contextul 
recrutarii. 

►”Operatorul de date”: Societatea PRIMAL ONE FOOD S.R.L. prin personalul sau insarcinat cu 
prelucrarea de date cu caracter personal in scopul recrutarii. 
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► „Candidat”: Persoana ce completeaza formularul de aplicare pentru un loc de munca in cadrul 
PRIMAL FOOD disponibil pe Site. 

► „GDPR”: Regulamentul (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

3. SCOPUL PREZENTEI NOTE DE INFORMARE SI AL PRELUCRARII DATELOR 

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate numai in scopuri determinate, explicite si 
legitime, in conformitate cu prevederile art. 5 din GDPR si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri.  

Categoriile de date prelucrate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu 
scopurile prelucrarii, PRIMAL FOOD asigurand respectarea principiului reducerii datelor la 
minimum in cadrul procesului de recrutare.  

Prezentul document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu 
caracter personal in contextul in care participati la procesul de recrutare in scopul ocuparii unui post 
in cadrul PRIMAL FOOD. Acestea vor fi prelucrate pentru evaluarea calitatilor si aptitudinilor 
dumneavoastra in vederea ocuparii postului pentru care ati aplicat. 

Va aducem la cunostinta faptul ca nefurnizarea datelor necesare derularii procesului de recrutare 
va conduce la imposibilitatea evaluarii aptitudinilor dumneavoastra, necesara in concretizarea 
raporturilor de munca incheiate cu PRIMAL FOOD. Asadar, in lipsa efectuarii unei evaluari a 
competentelor, dumneavoastra nu veti avea posibilitatea de a ocupa postul pentru care ati aplicat. 

4. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele personale specifice procedurii de recrutare sunt prelucrate in baza temeiului legal  prevazut 
de art. 6, alin. (1), lit. b) din GDPR, potrivit caruia: „prelucrarea este necesara pentru executarea unui 
contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de 
incheierea unui contract”. Pentru evitarea oricarui dubiu, prelucrarea de date specifica procesului de 
recrutare se efectueaza in scopul incheierii unui contract de munca intre dumneavoastra, in calitate 
de candidat si societatea PRIMAL ONE FOOD S.R.L..  

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate, ulterior incheierii procesului de 
recrutare, in baza interesului legitim al Operatorului, prevazut de art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR, 
potrivit caruia: „prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte 
terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei 
vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un 
copil.”  

Concret, interesele legitime ale Operatorului constau in selectia candidatilor apti/ competenti prin 
raportare la atributiile specifice locului de munca vizat, in contextul unor procese de recrutare 
viitoare, in cazul in care candidatul nu a fost selectat initial pentru postul pentru care a aplicat. 

5. CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE 

In contextul relatiei precontractuale de munca (etapa de recrutare), PRIMAL FOOD va putea 
prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de 
aplicare disponibil la sectiunea „Cariere” de pe site-ul www.primalfood.ro: 
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• nume si prenume; 

• adresa de e-mail;  

• numarul de telefon; 

•  toate datele din CV-ul candidatului (competente profesionale si aptitudini, experienta 
anterioara, date cu privire la studii etc.); 

• orice alte date pe care le puneti la dispozitie in contextul derularii interviului de angajare sau 
transmiterii aplicatiei dumneavoastra si prin completarea campului „Ce inseamna pentru 
tine succes la locul de munca?”. 

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate intr-un mod care asigura securitatea acestora, inclusiv 
protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare. 

Aplicatiile transmise pe adresa generala de contact contact@primalfood.ro nu vor fi luate in 
considerare, iar datele cu caracter personal astfel comunicate vor fi eliminate imediat din bazele de 
date ale PRIMAL FOOD. 

6. CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR 

Datele cu caracter personal ale candidatilor pentru un post in cadrul PRIMAL FOOD nu fac obiectul 
unui transfer catre alti destinatari, ele fiind prelucrate numai de administratorul societatii sau 
persoana desemnata ce are atributii in recrutarea de personal. 

In cazul in care datele candidatilor vor fi transferate catre anumiti destinatari, PRIMAL FOOD 
garanteaza ca destinatarii datelor respecta prevederile GDPR, asigurandu-se ca datele sunt 
securizate de o maniera care sa nu permita citirea, copierea, modificarea sau eliminarea lor de catre 
persoane neautorizate, fiind instruiti periodic in vederea protejarii datelor cu caracter personal.  

Nota: In cazul solicitarii exprese din partea autoritatilor abilitate, Operatorul va putea pune la dispozitia 
acestora datele solicitate in scopul prevenirii, investigarii, depistarii si urmaririi penale a infractiunilor sau al 
executarii pedepselor, inclusiv pentru protejarea impotriva amenintarilor la adresa sigurantei publice si 
prevenirea acestora. 

7. TRANSFER INTERNATIONAL DE DATE 

Datele cu caracter personal apartinand aplicantilor pentru un loc de munca in cadrul PRIMAL 
FOOD nu fac obiectul unui astfel de transfer. 

8. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PRIMAL FOOD va pastra datele cu caracter personal prelucrate in contextul procesului de recrutare, 
in interesul sau legitim, pentru o perioada de maximum 6 luni de la momentul colectarii acestora. 
La expirarea acestei perioade, documentele in format electronic vor fi sterse definitiv, iar cele in 
format fizic vor fi distruse. 

In cazul in care veti fi selectat sa faceti parte din echipa PRIMAL FOOD, datele cu caracter personal 
puse la dispozitie in cadrul procesului de recrutare vor fi pastrate pentru a ne indeplini obligatiile 
in calitate de angajator, conform Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) si Legii Arhivelor Nationale 
(Legea nr. 16/1996). 
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9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

Potrivit GDPR, dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, aveti posibilitatea exercitarii 
urmatoarelor drepturi: 

► DREPTUL DE A FI INFORMAT (art. 13 – 14 din GDPR): Prin prezenta nota de informare se 
furnizeaza toate informatiile necesare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter 
personal prelucrate de PRIMAL FOOD in contextul recrutarii de personal. 

Potrivit art. 14, alin. (3), Operatorul pune la dispozitie informatii complexe si complete privitoare la 
prelucrarea datelor personale, tinandu-se seama de circumstantele specifice in care sunt prelucrate 
datele cu caracter personal.  

Nu in ultimul rand, daca se intentioneaza divulgarea datelor cu caracter personal catre un alt 
destinatar, persoana vizata va fi informata cel mai tarziu la data la care aceste date sunt divulgate 
pentru prima oara. 

► DREPTUL DE ACCES LA DATE (art. 15 din GDPR): Aveti dreptul de a solicita in scris o 
confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de PRIMAL 
FOOD, iar in cazul in care sunt prelucrate, vi se va pune la dispozitie o copie a acestor date, precum 
si informatii suplimentare despre prelucrarea datelor. 

► DREPTUL DE RECTIFICARE (art. 16 din GDPR): Puteti solicita rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte, incomplete sau modificate.  

► DREPTUL DE STERGERE (art. 17 din GDPR): Puteti solicita stergerea datelor cu caracter 
personal prelucrate numai in anumite situatii si cu respectarea dispozitiilor legale (ex. datele nu mai 
sunt necesare potrivit scopului pentru care au fost prelucrate). PRIMAL FOOD nu este obligata sa dea 
curs solicitarii de stergere a datelor, situatie in care refuzul va fi motivat. 

► DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII (art. 18 din GDPR): Aveti posibilitatea de 
a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri: se 
contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, dar nu se exercita dreptul la stergerea datelor, 
datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate, angajatul si-a exercitat dreptul 
de a se opune prelucrarii, iar verificarea motivelor este in asteptare. 

► DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR (art. 20 din GDPR): Puteti solicita ca datele 
dumneavoastra cu caracter personal sa fie portate catre un alt operator, insa doar daca prelucrarea 
se bazeaza pe consimtamantul expres al dumneavoastra si daca prelucrarea se face prin mijloace 
automatizate.  

► DREPTUL LA OPOZITIE (art. 21 din GDPR): Va puteti opune doar in situatia unei prelucrari a 
datelor dumneavoastra cu caracter personal efectuata in interesul legitim al societatii PRIMAL 
FOOD. 

► DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE 
PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI: Va puteti opune in orice 
moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv crearea de profiluri, dar 
numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice care va privesc sau afecteaza intr-o 
masura semnificativa.  

► DREPTUL DE A FORMULA PLANGERE (art. 77 din GDPR): Aveti dreptul de a va adresa cu o 
plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
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(situatia in Mun. Bucuresti, Sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30) in orice moment, in cazul in 
care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca prevederile 
GDPR, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. 

! Prezenta nota de informare va este pusa la dispozitie de catre PRIMAL FOOD, in vederea indeplinirii 
obligatiei de informare care ii revine societatii in calitate de Operator de date cu caracter personal.  

 

 

                      PRIMAL ONE FOOD S.R.L.  


