
 
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE EDENPEOPLE PENTRU RECRUTARE EXTERNĂ 

 

EdenPeople include noul modul de recrutare externă al Edenred, al cărui obiectiv este de a facilita și armoniza 
gestiunea candidaturilor și a viitorilor candidați potențiali. Modulul de recrutare externă este accesibil pentru 
următoarele tipuri de persoane vizate: 

 Candidați potențiali 
 Candidați recomandați 
 Candidați externi care doresc să aplice în urma unei oferte de muncă publicate de Edenred 

Ca parte a acestei activități, Edenred procesează o parte din datele dumneavoastră personale. Obiectivul acestei 
notificări de informare este în consecință de a vă informa cu privire la datele personale pe care le colectăm prin 
intermediul modulului de recrutare externă și cum le utilizăm.  

Identitatea operatorului de date personale 
Edenred Digital Center SRL (denumit în continuare EDC), cu sediul principal situat Sos. Oltenitei, nr 2, et 2, sector 
4, 041312, Bucuresti este operatorul datelor dumneavoastră personale prelucrate în EdenPeople.  

Categorii de date personale colectate  
Edenred, ca operator de date vă informează că prin intermediul platformei EdenPeople, în baza categoriilor de 
mai jos colectează datele dumneavoastră personale privind:  

 Candidați potențiali 
- Informații privind identitatea (prenume, nume, etc.) 
- Informații de contact (adresa de e-mail personală și numărul de telefon, etc.) 
- Informații privind viața profesională (CV și nivel de experiență, etc.) 

Datele dumneavoastră personale este posibil să fi fost colectate indirect, manual, de către Edenred prin 
următoarele modalități: profil LinkedIn, candidaturi prin intermediul Agențiilor externe, Evenimente de 
networking, Forum universitar, profil recomandat, găsirea pe Platforme de Recrutare sau candidaturi 
anterioare pentru un loc de muncă.  
 

 Candidați recomandați  
- Informații privind identitatea (prenume, nume, etc.) 
- Informații de contact (adresa de e-mail personală și numărul de telefon, etc.) 
- Informații privind experienţa profesională (CV și nivel de experiență, etc.) 

Datele dumneavoastră personale au fost colectate indirect de către EDC prin intermediul procesului de 
recomandare, adică un angajat al EDC a propus profilul dumneavoastră pentru un post liber în cadrul 
companiei noastre.  

 Candidați externi  
- Informații privind identitatea (prenume, nume, etc.) 
- Informații de contact (adresa de e-mail personală și numărul de telefon, etc.) 
- Informații privind experienţa profesională (CV și nivel de experiență, etc.) 
- Informații privind contul dumneavoastră în cazul în care ați creat unul (date de logare, parolă, și, 

dacă este cazul alerte de locuri de muncă 
- Informații privind candidatura (respectiv remunerație cerută, statusul candidaturii, etc.) 
 

Datele dumneavoastră personale sunt colectate direct prin formularul de candidatură și în cursul 
schimburilor de informații ce ar putea avea loc ca parte a procesului de recrutare.  

Obiectivele prelucrării 
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Edenred în următoarele scopuri: 

 Administrarea potențialilor candidați și a celor recomandați 
 

- Identificarea de candidați potențiali viitori  



 
- Încurajarea candidaturilor pentru locuri de muncă publicate în EdenPeople 

 Administrarea candidaților externi 
- Facilitarea finalizării cu succes a procesului de recrutare  
- Verificarea profilului candidatului pentru a corespunde așteptărilor funcției propuse  
- Verificarea profilului candidatului extern pentru a corespunde criteriilor urmărite pentru un nou 

loc de muncă (gestionarea portofoliului de candidați) 
- Oferirea de vizibilitate candidaților în ceea ce privește continuarea și istoricul procesului lor de 

depunere a candidaturii 
- Comunicarea cu candidații privind oferte de locuri de muncă ce i-ar putea interesa 
- Facilitarea finalizării cu succes a procesului de angajare 
- Asigurarea respectării obligațiilor legale în cursul procesului de angajare  

 

Baza juridică a prelucrării  
Aceste activități de prelucrare a datelor personale sunt întemeiate legal în fiecare caz pe: 

 Candidați potențiali și recomandați 

 Edenred are interesul legitim de a identifica candidați potențiali viitori al căror profil este susceptibil a 
reprezenta un interes pentru recrutori și de a-I încuraja să candideze pentru ofertele de muncă publicate.  

 Candidați externi  

- Necesitățile precontractuale aferente procesului de recrutare (respectiv verificarea potrivirii 

profilului la nevoile companiei) implică prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru a 

gestiona global etapele candidaturii și evaluarea candidaturii.   

- Edenred are interesul legitim de a comunica candidatului ofertele de locuri de muncă ce l-ar putea 
interesa și de a identifica profiluri care ar putea corespunde criteriilor urmărite pentru un loc de 
muncă viitor, deoarece aceasta permite optimizarea procesului de recrutare.  

 
Destinatarii datelor personale  
Datele dumneavoastră personale vor fi disponibile pentru personalul autorizat al EDC, respectiv membrii 
Departamentului de Resurse Umane responsabili pentru recrutare și directorilor cărora le este acordat acest rol, 
fiecare având drepturi de acces dedicat în funcție de întinderea nevoilor lor de cunoaștere.  

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise către terțe părți. Excepţia se aplică atunci când este necesar, 
următoarelor companii și a subcontractanților acestora, autorizate expres de Edenred Digital Center SRL pentru 
realizarea serviciilor furnizate:  

− Edenred SE, Sediul central al Edenred pentru a oferi asistență privind întreținerea, management 
administrativ, autorizare, încărcarea în masă a datelor, ștergerea definitivă a datelor și exercitarea 
drepturilor.  

- Workday Limited, furnizorul de soluții software ca serviciu și Mercer EverBe, integratorul, ambii oferind 
întreținere și asistență tehnică  

- ConvictionsRH, care asistă echipa HRIS Run (Sistem de Informați pentru Resurse Umane) în 
implementarea și întreținerea EdenPeople și a viitoarelor evoluții ale acesteia 

- Everbe care asistă echipa HRIS Run în implementarea și întreținerea EdenPeople și a viitoarelor evoluții 
ale acesteia 

 
Transferul datelor personale  
 
Edenred Digital Center SRL se asigură că datele dumneavoastră personale colectate în cadrul EdenPeople nu vor 
fi transferate în afara Uniunii Europene în absența unei decizii privind adecvarea din partea Comisiei Europene 
(articolul 45 din GDPR) sau a stabilirii de măsuri de protecție corespunzătoare și adecvate care să asigure 
securitatea și protecția datelor dumneavoastră personale, prevăzute în clauze contractuale standard (articolul 
46 al GDPR). 

În cadrul asistenței administrative furnizate de Workday, datele dumneavoastră ar putea fi transferate în SUA (în 
situații excepționale pentru o chestiune specifică atunci când nu este posibil accesul dintr-o țară europeană).  



 
  
Păstrarea datelor personale 
 

 Candidați potențiali & recomandați 
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către EDC timp de 3 luni de la momentul înregistrării 
de către echipa de recrutare sau de angajatul EDC care face recomandarea. Dacă alegeți să candidați 
pentru un loc de muncă, deveniți un candidat extern. Astfel perioadele de păstrare a datelor de mai jos 
se vor aplica.   

  Candidați externi 
Informațiile dumneavoastră de candidat extern vor fi păstrate de EDC timp de 2 ani de la data ultimei 
candidaturi înscrisă într-o bază de date de CV-uri, astfel încât să puteți fi contactat din nou dacă 
identificăm noi posturi ce ar putea corespunde profilului dumneavoastră. Vă rugăm să observați că dacă 
ați creat un cont de candidat, datele aferente contului dumneavoastră vor fi păstrate de EDC timp de 2 
ani de ultima conectare la contul de candidat. Dacă sunteți recrutat de EDC și sunteți implicat în etapa 
de pre-angajare, datele personale colectate în acest scop vor fi salvate în dosarul dumneavoastră de 
angajat.  

Odată ce aceste perioade sunt încheiate, datele dumneavoastră personale sunt șterse definitiv.  

Exercitarea drepturilor de persoană vizată 

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți dreptul de a accesa, rectifica și sterge datele dumneavoastră. 
În anumite situații și în condițiile prevăzute de legea aplicabilă, aveți și dreptul de a vă opune și de a restricționa 
activitatea de prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor. 
 
Puteți să exercitați drepturile dumneavoastră, anexând o dovadă a identității prin trimiterea unui e-mail 
(hr.edc@edenred.com) sau scriind către EDENRED DIGITAL CENTER SRL – Sos. Oltenitei, nr 2, et 2, sector 4, 
Bucuresti. 
 
Pentru orice alt tip de cerere sau reclamație, puteți contacta Ofițerul pentru Protecția Datelor prin e-mail la 
GDPR-RO@edenred.com. 
 
Vă reamintim de asemenea că puteți depune o reclamație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră 
personale la autoritatea dumneavoastră locală, cum ar fi ANSPDCP (https://www.dataprotection.ro/). 

 

****** 

Cookies 

 Cookies strict necesare paginii de cariere a Edenred: 
 

Cookies de mai jos permit paginii de cariere a Edenred să funcționeze optim, și sunt prelucrate de EDC 
acționând ca operator de date. Vă puteți opune și le puteți șterge utilizând setările browser-ului 
dumneavoastră, cu toate acestea experiența dumneavoastră de utilizator s-ar putea degrada.  

 

Introduse de Nume Obiectiv Păstrare 

Workday PLAY_LANG Identificarea limbii selectate  Sesiune 

Workday PLAY_SESSION 
Reține țara utilizatorului la nivelul tuturor 
paginilor cerute 

Sesiune 

Workday TS01292a30 
Cookie de securitate pentru a proteja 
infrastructura web de atacuri de securitate  

Sesiune 

Workday TimezoneOffset Stabilește fusul orar Sesiune 

mailto:hr.edc@edenred.com
mailto:GDPR-RO@edenred.com
https://www.dataprotection.ro/


 

Workday Wday_vps_cookie 
Cookie de echilibrare pentru o sesiune 
delicată 

Sesiune 

Workday enableprivacytracking  Identifică închiderea banner-ului cu cookie  Sesiune 

Workday WorkdayLB_SAS 
Înaintează cererile din cazul unei sesiuni unice 

aceluiași server pentru coerența serviciului  

Sesiune 

Workday TS01db906f 
Cookie de securitate pentru a proteja 
infrastructura web de atacuri de securitate 

Sesiune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EDENPEOPLE PRIVACY POLICY FOR EXTERNAL RECRUITMENT 

 

EdenPeople includes Edenred's new external recruitment module, its objective being to facilitate and harmonize 
the management of applications and potential future candidates. The external recruitment module is accessible 
to the following types of data subjects: 

 Prospects 
 Referrals 
 External candidates wishing to apply for a job offer published by Edenred 

As part of this activity, some of your personal data are processed by Edenred. The objective of this information 
notice is therefore to inform you about the personal data we collect in the context of the external recruitment 
module and how we use it.  

Identity of data controller 
Edenred Digital Center SRL (Edenred hereinafter), whose head office is located at 2 Oltenitei Road, 2nd floor, 4th 
District, 041312 Bucharest, is the data controller of your personal data processed in EdenPeople. 

Categories of personal data collected 
Edenred, as data controller, informs you that, through EdenPeople, depending on the categories below, it collects 
your personal data related to: 

 Prospects 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data may have been indirectly collected, manually, by Edenred through the following 
ways: LinkedIn profile, external Agencies Candidate, Networking Event, University Forum, referred 
profile, sourcing on Job Boards, or former application for a job.  
 

 Referrals 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data have been indirectly collected by Edenred via the referral process, i.e. an Edenred 
employee has suggested your profile for an open position in our company. 

 

 External candidates 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
- If you have created one, your account information (i.e. login, password and, if the case may be, job 

alerts) 
- Your candidate information (i.e. compensation requested, application status, etc.) 

Your personal data are directly collected through the application form, and during exchanges that may 
occur as part of the recruitment process. 

Purposes of the processing 
Your personal data is processed by Edenred for the purposes of: 

 Prospects & Referrals management 
 

- Identification of potential future candidates 
- Encouraging applications for jobs in EdenPeople 

 External candidate management  



 
- Enable the successful completion of the recruitment process 
- Checking that the candidate's profile matches the expectations of the proposed position  
- Checking that the external candidate's profile matches the criteria sought for a future job (Candi-

date pool management) 
- Give visibility to candidates regarding the follow-up and history of their application process 
- Communicating to the candidates about job offers that may be of interest to them 
- Allow the successful completion of the hiring process 
- Ensure compliance of the hiring process with legal obligations 

 

Legal basis of the processing 
Those personal data processing activities are respectively legally grounded on: 

 Prospects & Referrals 

It is Edenred legitimate interest to identify potential future candidates whose profile is likely to be of 
interest to recruiters and to encourage them to apply for published job offers.  

 External candidates 

- The pre-contractual needs linked with the recruitment process (i.e. verification of the suitability of 

the profile with the company's needs) imply the processing of your personal data to globally man-

age the application’s steps, and the application’s evaluation.  

- It is Edenred legitimate interest to communicate to the candidate about job offers that may be of 
interest to them and to identify profiles that could match the criteria sought for a future job, be-
cause it allows to optimize the recruitment process. 

 
Recipients of the personal data 
Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred, i.e. the Human Resources 
Department members in charge of recruitment and the managers to whom the role is attached, each of them 
with dedicated access rights according to the scope of their need-to-know. 

Your personal data will not be disclosed to third parties except, as necessary, to the following companies, along 
with their own subcontractors, expressly authorized by Edenred Digital Center SRL for the performance of the 
service provided: 

- Edenred SE, the Headquarter of Edenred, to provide assistance regarding maintenance, administration 
management, authorization, mass loading, purge and exercise of rights. 

- Workday Limited, the SaaS solution provider and Mercer EverBe, the integrator, both ensuring the 
maintenance and technical support 

- ConvictionsRH, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople 
and its future evolutions 

- Everbe, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople and its 
future evolutions 

 
Transfer of the personal data 
 
Edenred Digital Center SRL ensures that your personal data collected within the EdenPeople framework will not 
be transferred outside the European Union in the absence of an adequacy decision by the European Commission 
(article 45 of the GDPR) or the establishment of appropriate and adequate safeguards ensuring the security and 
protection of your personal data, in this case standard contractual clauses (article 46 of the GDPR).  

In the frame of administration support provided by Workday, your data might be transferred to the USA (in 
exceptional situations for a very specific issue when access from an European country is not possible).  

Retention of the personal data 
 

 Prospects & Referrals 



 
Your personal data are retained by Edenred for 3 months from the time of the registration performed 
by the recruitment team or the Edenred employee referring. If you choose to apply to a job, you become 
an external candidate. The retention periods below will thus apply  

 External candidates 
Your external candidate information will be retained by Edenred for 2 years from your last application 
date in a CV database, so that you can be re-contacted if we identify new jobs that could correspond to 
your profile. Please note that if you created a candidate account, the data linked to your account will be 
retained by Edenred for 2 years from the last connection to your candidate account. If you are recruited 
by Edenred and you are involved in the pre-hiring step, the collected personal data for this need will be 
saved in your employee file.  

Once these periods are reached, your personal data are definitively deleted. 

Exercise of rights for data subjects 

In accordance with the applicable regulation, you are entitled to access to, rectify, and erase your data. Under 
certain circumstances and the conditions set forth in the applicable law, you also have a right to object to and 
obtain restriction of the data processing activity, and a right to data portability. 

You can exercise your rights, enclosing proof of identity, by sending an email (hr.edc@edenred.com) or by writing 
to EDENRED DIGITAL CENTER SRL – HR Department – 2 Oltenitei Road, 2nd floor, 4th District, 041312 Bucharest, 
Romania. 
 
For any other type of requests or complaints, you can contact the Data Protection Officer by sending an email 
to GDPR-RO@edenred.com. 
 
We also remind you that you can lodge a complaint about the processing of your personal data with your local 
personal data protection authority, such as the ANSPDCP (https://www.dataprotection.ro/). 

 

****** 

Cookies 

 Cookies strictly necessary for Edenred career page: 
 

The cookies below enable Edenred career page to function optimally and are processed by Edenred, acting as 
data controller. You can oppose and delete them using your browser settings, however your user experience 
may be degraded. 

 

Put in place by Name Objective Retention 

Workday PLAY_LANG Identifies selected language Session 

Workday PLAY_SESSION Preserves users states across page requests Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 

Workday TimezoneOffset Sets time zone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie for sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identifies the closure of the cookie banner Session 

Workday WorkdayLB_SAS 
Forwards requests for a single session to the 

same server for consistency of service 
Session 

Workday TS01db906f 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 
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