
 
 

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE EDENPEOPLE 
 

EdenPeople, Sistemul informatic de resurse umane (HRIS) al Grupului, are scopul de a gestiona 

resursele umane ale Grupului printr-un instrument unic care permite companiei să răspundă 

mai bine nevoilor angajaților săi. 

 

Identitatea operatorului de date 

Edenred Romania SRL, cu sediul principal in Calea Serban Voda nr. 133, sector 4, 041312 
Bucuresti, este operatorul de date în ce privește datele dvs cu caracter personal prelucrate în 

EdenPeople. 

 

Categorii de date cu caracter personal vizate 

Edenred Romania SRL, în calitate de operator de date, vă informează că, prin intermediul 
EdenPeople, colectează date cu caracter personal cu privire la identitatea și viața 

dumneavoastră personală (cum ar fi numele legal, adresa de domiciliu, numărul de telefon, 

data și locul nașterii, starea civilă, documentul național de identitate, etc.), viața 

dumneavoastră profesională (cum ar fi date de contact și informații privind locul de muncă, 

experiența profesională dinainte de a vă alătura companiei Edenred, managementul carierei, 

diplomele, formările, certificările, obiectivele anuale, feedback-uri profesionale, etc.) precum 
și informații de natură economică și financiară în legătură cu dumneavoastră (cum ar fi salariul, 

bonusuri și alte beneficii, etc.). 

 

Scopurile prelucrării 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Edenred Romania SRL în 

următoarele scopuri: 

- Gestiunea datelor angajaților în procesele de resurse umane și evidențele 

administrative privind colaboratorii externi 
- Gestiunea informațiilor privind performanța și cariera angajaților 

- Gestiunea remunerației angajaților 

- Gestionarea procesului de transfer intern intre posturi, inclusiv: 

o Facilitarea accesului angajatilor Edenred la posturile interne deschise pentru 

recrutare 

o Evaluarea impactului de business privind solicitarea de transfer a angajatului 

o Verificarea ca profilul candidatului se potriveste cu asteptarile pentru postul 

propus 

o Completarea cu succes a procesului de transfer intern (gestionarea aplicatiei 

si a resurselor umane)  

o Verificarea ca profilul candidatului se potriveste cu criteriile cautate pentru 

viitorul post (gestionarea grupului de candidati) 

- Gestionarea recomandarilor angajatilor privind recrutarea din extern, inclusiv: 

o Incurajarea aplicarilor la posturi prin intermediul Edenpeople 

o Identificarea angajatilor Edenred care propun recomandari  

- Gestionarea procesului de recrutare extern, inclusiv: 

o Gestionarea prospectilor si a recomandariloe (identificarea potentialilor 

candidati noi) 

o Gestionarea candidatilor externi 

o Gestionarea procesului de recrutare 

 

Baza legală pentru prelucrare 
Temeiurile legale pentru realizarea acestor activități de prelucrare a datelor cu caracter 

personal sunt următoarele: 

- Interesul legitim al Edenred: este interesul legitim al Edenred de a implementa un 
instrument comun pentru a raționaliza și eficientiza gestionarea resurselor umane, și a 

costurile asociate, precum și pentru a gestiona competențele profesionale ale 



 
 

angajaților săi și resursele sale. De asemenea, EdenPeople permite Edenred SE faciliteze 

gestionarea recomandarilor si a aplicatiilor privind posturile interne. 
- Respectarea unei obligații legale căreia Edenred i se supune, în mod particular Legea 

53/2003 Codul Muncii din Romania (inclusiv gestionarea absentelor si a compensatiilor) 

- Executarea contractului dumneavoastră de muncă sau actiunilor necesare inainte 

incheierii contractului de munca (inclusiv gestionarea beneficiilor si a transferurilor 

interne) 
- Consimțământul în cazul fotografiei de profil pe care o încărcați în platforma 

EdenPeople: poate fi incarcata si retrasa in orice moment. 

 
Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi accesate de către personalul 

autorizat al Edenred România SRL, precum departamentul de resurse umane, 
managerii și colegii dumneavoastră, fiecare având anumite drepturi de acces, în 

funcție de ceea ce este necesar să cunoască (de ex. angajatii Edenred vor accesa 

doar informatiile de contact publice). 

 
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi dezvăluite către terți decât dacă 

este necesar, precum următoarelor companii, împreună cu subcontractanții acestora, 

anume autorizați de către Edenred Romania SRL pentru executarea serviciului furnizat: 

− Edenred SE, Sediul central al Edenred, pentru a asigura asistență privind mentenanța, 

gestiunea administrativă, autorizarea, încărcarea în masă a datelor, ștergerea 

definitivă a datelor și exercitarea drepturilor. 

- Workday Limited, furnizorul de soluții SaaS (Software ca serviciu) și Mercer EverBe, în 

calitate de integrator, ambele asigurând mentenanța și asistența tehnică 

- ConvictionsRH, care asistă echipa centrală de resurse umane eQ în implementarea și 

mentenanța EdenPeople precum și evoluțiile sale ulterioare 

- Everbe, care asistă echipa centrală de resurse umane eQ în implementarea și 

mentenanța EdenPeople precum și evoluțiile sale ulterioare 

- Edenred Digital Center SRL, furnizorul de servicii IT al Edenred Romania SRL 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi conectate la EDU în vederea gestiunii 
accesului dumneavoastră la Workday, Active Directory și Office 365, pentru a vă asigura 

accesul la resursele de e-learning. 

 

Transferul datelor cu caracter personal 

Edenred Romania SRL se va asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal 

colectate în cadrul EdenPeople nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene în 
absența unei decizii privind caracterul adecvat din partea Comisiei Europene (articolul 

45 din GDPR) sau stabilirea unor garanții adecvate prin care se asigură securitatea și 

protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, in acest caz, clauzele 

contractuale standard (articolul 46 din GDPR). 

 

In baza serviciilor de suport al administrarii de catre Workday, datele dumneavoastră 

cu caracter personal pot fi transferate catre SUA (in cazuri exceptionale pentru situatii 

specifice cand accesul dintr-o tara Europeana nu este posibil). 

Datele pot fi de asemenea transferate catre alte entitati Edenred ca parte a procesului 

intern de transfer intre posturi. 

 

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
Datele dumneavoastră cu caracter personal se păstrează cât timp există o relație 

profesională între dumneavoastră și Edenred Romania SRL. După încetarea 

contractului dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi triate, 
iar datele rămase vor fi păstrate strict pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi 

situatiile contabile, fiscale sau sociale, si pana la 3 ani in caz de litigiu.  

 



 
 

Datele privind aplicatiile pentru transferul intern: datele dumneavoastră cu caracter 

personal se vor pastra pentru 2 ani de la data aplicarii pentru transferul pe un post 

intern. 

 

Imediat ce perioadele de stocare sunt atinse, datele dumneavoastră cu caracter 

personal sunt sterse definitiv. 

 

Exercitarea drepturilor în calitate de persoană vizată 
În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți dreptul de a accesa, rectifica și 

șterge 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. 

 
Vă puteți exercita drepturile, contactându-ne prin e-mail incluzând și o dovadă a 

identității dumneavoastră, la adresa ERRO-HumanResources@edenred.com sau printr-

o scrisoare adresată Edenred Romania SRL– Serviciul Resurse Umane – Bucuresti, Calea 
Șerban Vodă nr. 133, Corp C, Etaj 1, sector 4, 041312, Romania. 

 
Pentru orice fel de solicitare sau reclamație, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor 

printr-un email la adresa GDPR-RO@edenred.com.   

 
Vă reamintim de asemenea că puteți depune o reclamație cu privire la prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea locala pentru protecția datelor, cum ar fi 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal 

(www.dataprotection.ro), în Romania.   
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EDENPEOPLE PRIVACY POLICY 
 

EdenPeople, as Group Human Resource Information System (HRIS), aims at managing the 

human resources of the Group through a unique tool that allows Edenred Romania SRL to 

answer better its employees’ needs. 

 

Identity of data controller 

Edenred Romania SRL (Edenred hereinafter), whose head office is located at 133 Calea Serban 

Voda, 4th District, 040205 Bucharest, is the data controller of your personal data processed in 

EdenPeople. 

 

Categories of personal data concerned 

Edenred, as data controller,  informs you that, through EdenPeople, it collects your personal 

data related to your identity and personal life (i.e. legal name, date and place of birth, marital 

status, national IDs, etc.), your contact information (i.e. professional telephone number, 

professional email, personal and work postal address), your professional life (i.e. job and 

contract information, professional experience before integrating Edenred, career events, 

diploma, trainings, certifications, annual goals, professional feedbacks, etc.) and your 

economic and financial information (i.e. salary, compensation and benefits, etc.). 

 

Purposes of the processing 

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

- managing the employees and contingent worker administrative record, access to the 

Group applications and E-Learning platform 

- managing the employees’ career and performance 

- managing the employees’ compensation 

- managing the employees’ internal mobility process including: 

o Facilitating the access of Edenred workers to jobs opened internally 

o Evaluating the business impact of the worker mobility requests 

o Checking that the candidate's profile matches the expectations of the 

proposed position 

o Enabling the successful completion of the internal mobility process (application 

and HR management) 

o Checking that the candidate's profile matches the criteria sought for a future 

job (Candidate pool management) 

- managing the employee’s referral for external recruitment including: 

o Encouraging applications for a job offer in EdenPeople 

o Identification of the Edenred’s employees suggesting the referral 

- managing external recruitment process, including: 

o prospects and referrals management (identification of potential new 

candidates) 

o external candidates’ management 

o pre-hiring management 

 

Legal basis of the processing 

Those personal data processing activities are respectively legally grounded on: 

- Edenred legitimate interest: it is in the Edenred’s legitimate interest to implement a 

shared tool in order to rationalize an efficient management of the Group HR as well as 

the associated costs, and to manage the professional competences of its employees 

as well as its resources. EdenPeople also allows Edenred to facilitate the management 

of referrals and internal mobility applications.  

- The compliance with a legal obligation Edenred is subject to, notably the Law 53/2003 

- Labor Code (including absence and compensation management) 

- The performance of your working contract or pre-contractual measures (including 

benefits management and internal mobility management)  



 
 

- The consent of the employees who agree to load their photo in EdenPeople: it can 

be uploaded and withdrawn at any time. 

 

Recipients of the personal data 

Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred, the Human 

Resources Department, your managers and your colleagues, each of them with dedicated 

access rights according to the scope of their need to know (i.e. Edenred employees will only 

have access to your public contact information). 

 

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 Romania 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 

- Edenred Digital Center SRL, IT service provider of Edenred Romania SRL 

 

Your personal data will be connected to EDU in order to manage your access to EdenPeople, 

Active Directory and Office 365, to grant you an access to e-learning resources. 

 

Transfer of the personal data 

Edenred Romania 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).  

They can also be transferred to other Edenred BUs as part of the management of an internal 

mobility request. 

 

Retention of the personal data 

Global HR management data: your personal data are retained as long as you are in a 

professional relationship with Edenred Romania SRL. After termination of your contract, your 

personal data will be sorted and the remaining data retained only for legal purposes, notably 

such as accountings, tax or social reasons, and up to 3 years in case of litigation. 

 

Internal mobility application data: your personal data will be retained for 2 years from the date 

of your internal mobility application. 

 

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

 

Exercise of rights for data subject 

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 (ERRO-

HumanResources@edenred.com) or by writing to EDENRED ROMANIA SRL – HR Department – 

133 Calea Serban Voda, 4th District, 040205 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/), in Romania. 
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