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Declarația de confidențialitate privind solicitantul 

1. Introducere 
 
SolarWinds Worldwide, LLC și companiile afiliate și filialele sale („SolarWinds”, „noi”, „al nostru” 
sau „nostru”) vor colecta și păstra informațiile pe care ni le trimiteți în cadrul domeniului de 
aplicare a procesului de aplicare și care pot conține informații de identificare personală („date 
cu caracter personal”). Prezenta Declarație de confidențialitate privind solicitantul („Declarație 
de confidențialitate privind solicitantul”) stabilește datele cu caracter personal pe care le 
colectăm și modul în care le utilizăm. 

 
În cadrul prezentei Declarații de confidențialitate privind solicitantul putem utiliza termenul 
„prelucrare” pentru a include toate activitățile care implică datele dvs. cu caracter personale, 
inclusiv colectarea, gestionarea, stocarea, partajarea, accesarea, utilizarea, transferul și 
eliminarea informațiilor. 
 

2. Scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal 
 

2.1. Administrarea procesului de aplicare și evaluare competențelor, calificărilor și adecvarea 
pentru postul vacant, inclusiv verificarea informațiilor 
 
SolarWinds poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul administrării procesului 
de aplicare. Aceasta include revizuirea datelor dvs. cu caracter personal pentru a evalua 
abilitățile, calificările și adecvarea dvs. pentru oportunitățile noastre profesionale, precum și 
luarea de măsuri pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt adevărate și 
corecte, inclusiv prin intermediul unor verificări ale referințelor. Datele cu caracter personal 
prelucrate în aceste scopuri pot include: 
 
• numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon sau alte informații de contact; 
• poziția solicitată, scrisoarea de intenție și preferințele privind locul de muncă, modul în 

care ați aflat despre poziția de lucru, disponibilitatea de a călători în cazul în care poziția 
de lucru impune acest lucru, eligibilitatea de a lucra în jurisdicția în care poziția(ile) 
pentru care aplicați sunt localizate; 

• informații despre locul de muncă actual; 
• viza dvs. de muncă, permisul sau alte documente care atestă permisiunea de a ocupa 

un loc de muncă în temeiul legislației privind regimul străinilor; 
• nivelul de educație, referințele, CV-ul și detaliile aplicației, interviul și datele de evaluare, 

verificarea și informațiile de verificare și experiența anterioară;  
• experiența profesională și referințele;  
• fotografia; 
• apartenențele la comitete sau alte organisme; 
• competențele lingvistice, cunoștințele de calculator, aptitudinile speciale, inclusiv 

permisul de conducere, interesele, activitățile de petrecere a timpului liber, alte calificări 
sau activități; și  

• orice alte date cu caracter personal necesare sau furnizate în mod voluntar de către 
dvs. în legătură cu aplicația dvs. 

 
Pentru solicitanții din Uniunea Europeană, datele dvs. cu caracter personal prelucrate în 
conformitate cu prezenta secțiune sunt procesate pe baza intereselor noastre legitime de 
afaceri, în cazul în care aceste interese nu prevalează drepturilor dvs. fundamentale și pentru 
a se conforma obligațiilor legale, inclusiv conformitatea privind regimul străinilor și egalitatea 
de șanse la angajare. Dacă se încadrează în temeiul juridic privind interesul legitim, 
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SolarWinds are un interes legitim pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru 
a putea recruta, completa și angaja cei mai buni candidați și, în același timp, pentru a respecta 
toate legile aplicabile. 

 
2.2. Evidențele și comunicarea oportunităților profesionale 

 
SolarWinds poate procesa datele dvs. cu caracter personal în scopul de a păstra evidențele 
dvs. pentru procesele de angajare actuale și viitoare, inclusiv în scopul de a comunica cu dvs. 
și de a vă oferi informații cu privire la potențialele oportunități profesionale care se potrivesc cu 
profilul dvs. Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop includ: 
 
• numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon sau alte informații de contact; 
• poziția solicitată, scrisoarea de intenție și preferințele privind locul de muncă, modul în 

care ați aflat despre poziția de lucru, disponibilitatea de a călători în cazul în care poziția 
de lucru impune acest lucru, eligibilitatea de a lucra în jurisdicția în care poziția(ile) 
pentru care aplicați sunt localizate; 

• informații despre locul de muncă actual; 
• educația, experiența profesională, CV-ul și referințele;  
• apartenențele la comitete sau alte organisme;  
• competențele lingvistice, cunoștințele de calculator, aptitudinile speciale, inclusiv 

permisul de conducere, interesele, activitățile de petrecere a timpului liber, alte calificări 
și activități; și 

• orice alte date cu caracter personal necesare sau furnizate în mod voluntar de către 
dvs. în legătură cu aplicația dvs. 

Pentru solicitanții din Uniunea Europeană, datele dvs. cu caracter personal prelucrate în 
conformitate cu prezenta secțiune sunt procesate pe baza intereselor noastre legitime de 
afaceri, în cazul în care aceste interese nu prevalează drepturilor dvs. fundamentale și pentru 
a se conforma obligațiilor legale de păstrare a înregistrărilor privind eforturile de recrutare, 
dacă este cazul. Dacă se încadrează în temeiul juridic privind interesul legitim, SolarWinds 
are un interes legitim pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru a putea 
recruta, completa și angaja cei mai buni candidați și, în același timp, pentru a respecta toate 
legile aplicabile. 

2.3. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță 
 
SolarWinds poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul constatării, exercitării 
sau apărării unui drept în instanță. Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scopuri 
includ: 
 
• numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon sau alte informații de contact; 
• poziția solicitată, scrisoarea de intenție și preferințele privind locul de muncă, modul în 

care ați aflat despre poziția de lucru, disponibilitatea de a călători în cazul în care poziția 
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de lucru impune acest lucru, eligibilitatea de a lucra în jurisdicția în care poziția(ile) 
pentru care aplicați sunt localizate; 

• informații despre locul de muncă actual; 
• educația, experiența profesională și referințele;  
• fotografia; 
• apartenențele la comitete sau alte organisme; 
• competențele lingvistice, cunoștințele de calculator, aptitudinile speciale, inclusiv 

permisul de conducere, interesele, activitățile de petrecere a timpului liber, alte calificări 
și activități; și 

• orice alte date cu caracter personal necesare sau furnizate în mod voluntar de către 
dvs. în legătură cu aplicația dvs. 

 
Pentru solicitanții din Uniunea Europeană, datele dvs. cu caracter personal prelucrate în 
conformitate cu prezenta secțiune sunt procesate pe baza intereselor noastre legitime de 
afaceri, în cazul în care aceste interese nu prevalează drepturilor dvs. fundamentale. Dacă se 
încadrează în temeiul juridic privind interesul legitim, SolarWinds are un interes legitim pentru 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul constatării, exercitării sau apărării unui 
drept în instanță, în cazul unui litigiu sau a unei dispute între dvs. și SolarWinds legate de 
procesul de angajare și/sau aplicația dvs. 
 

2.4. Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal 
 
Datele personale prelucrate ca urmare a aplicației dvs. pentru angajare vor fi prelucrate în 
conformitate cu orientările noastre privind păstrarea datelor, care încep la data când procesul 
de angajare conex poziției(ilor) pentru care ați aplicat este finalizat, cu excepția cazului în care 
este necesară o perioadă mai lungă pentru obligațiile noastre legale sau pentru apărarea unui 
drept în instanță, sau cu excepția cazului în care ne informați că doriți să procesăm datele dvs. 
cu caracter personal referitoare la potențialele oportunități profesionale viitoare de care ați 
putea fi interesat(ă). O astfel de notificare trebuie să constituie consimțământul pentru 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul unor potențiale oportunități profesionale 
viitoare. Înțelegeți că aveți dreptul de a vă revoca consimțământul în orice moment. 
 

3. Divulgarea și transferul datelor cu caracter personal 
 
Pentru scopurile enumerate mai sus, putem impartasi datele dvs. cu caracter persona, in 
functie de necesitate, cu angajații SolarWinds, ca urmare a funcției acestora în cadrul 
SolarWinds (în țara în care este postat locul de muncă și în alte țări în care avem operațiuni, 
inclusiv țările în afara UE/SEE), cu părțile externe sau asociații, cum ar fi furnizorii pentru 
verificarea solicitantului, organismele guvernamentale sau auditorii financiari, cu compania 
mamă SolarWinds, filialele și companiile afiliate SolarWinds. Transferurile de date cu caracter 
personal către jurisdicții care nu au legi de protecție a datelor echivalente în jurisdicția dvs. de 
reședință sunt supuse Clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene („SSC”) sau 
unor mijloace echivalente. Aveți dreptul să primiți, la cerere, un exemplar al oricărei 
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documentații care arată că au fost luate măsurile de securitate adecvate pentru a vă proteja 
datele cu caracter personal pe durata acestui transfer. 
 
Transferurile în conformitate cu punctul prezent se bazează pe același temei juridic deoarece 
este aplicabil pentru scopul respectiv (așa cum sunt prezentate la punctul 2 de mai sus). 
 

4. Revocarea consimțământului 
 
Puteți să revocați, în orice moment, consimțământul acordat companiei SolarWinds referitor la 
orice astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, care se bazează pe consimțământul 
dvs. 
 
Puteți să revocați consimțământul dvs. contactând SolarWinds la datele de contact de mai jos. 
Vă rugăm să specificați detaliile privind revocarea consimțământului dvs. (ce date cu caracter 
personal etc.). Pe baza acestei revocări, SolarWinds va înceta să proceseze datele dvs. cu 
caracter personal referitoare la scopurile pentru care a fost revocat consimțământul dvs.  
 

5. Drepturile conexe datelor cu caracter personal  
 

5.1. Drepturile dumneavoastră  
 
SolarWinds va lua măsuri în conformitate cu legislația aplicabilă pentru a păstra datele dvs. cu 
caracter personal corecte, complete și actualizat. Aveți dreptul să corectați orice date cu 
caracter personale inadecvate, incomplete sau incorecte. În plus, aveți dreptul să solicitați 
accesul la datele dvs. cu caracter personal pe care le stocăm despre dvs. Aveți dreptul să 
revizuiți datele dvs. cu caracter personal și să ne solicitați să modificăm sau să ștergem aceste 
date cu caracter personal în anumite circumstanțe. 
 
Dacă sunteți în Uniunea Europeană, aveți de asemenea drepturi suplimentare, în anumite 
circumstanțe, inclusiv dreptul (i) de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal 
prelucrate pe baza intereselor noastre legitime, (ii) de a restricționa prelucrarea datele dvs. cu 
caracter personal care să cuprindă numai stocarea datelor dvs. cu caracter personal (de 
exemplu, atunci când SolarWinds evaluează dacă aveți dreptul de a vi se șterge datele cu 
caracter personal), și (iii) de a primi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate într-un 
format curent care poate fi citit automat și de a ne solicita să-l transmitem către un alt operator 
de date, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 

5.2. Plângerile 
 
Aveți dreptul, de asemenea, de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în 
jurisdicția în care aveți domiciliul sau reședința, în cazul în care considerați că prelucrarea 
datelor dvs. cu caracter personal încalcă prezenta Declarația de confidențialitate. Pentru mai 
multe informații cu privire la drepturile dvs. sau pentru a vă exercita oricare dintre drepturile 
dvs., vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos. 
 

6. Contactați-ne 
 
Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal, contactați-ne prin e-mail sau telefon folosind informațiile menționate mai sus sau 
electronic, folosind detaliile de mai jos: hrops@solarwinds.com sau privacy@solarwinds.com. 

mailto:hrops@solarwinds.com
mailto:privacy@solarwinds.com

