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Stanley Black & Decker, Inc.  

Notificare privind confidențialitatea candidaților 

Ultima actualizare: septembrie 2022 

Stanley Black & Decker, Inc. împreună cu entitățile sale afiliate, inclusiv compania la care aplicați 
pentru angajare (colectiv, „Stanley Black & Decker”, „SBD” „noi”, „al nostru”, „noi”) vă apreciază 
încrederea și se angajează să administreze, să utilizeze și să protejeze responsabil informațiile cu 
caracter personal. Această Notificare privind confidențialitatea candidaților („Notificarea”) descrie 
practicile noastre cu privire la colectarea, utilizarea și dezvăluirea oricăror informații cu caracter 
personal colectate în timpul unui proces de solicitare a unui loc de muncă sau a unui stagiu (fie 
online, fie offline) sau prin secțiunea Cariere a site-ului nostru (în Cariere | Stanley Black & Decker 
(stanleyblackanddecker.com)) („Site Cariere”) (denumit în mod colectiv „Informații pentru 
candidatură”). Informațiile cu caracter personal trimise pe alte site-uri web Stanley Black & Decker 
sau prin utilizarea produselor și serviciilor noastre vor fi utilizate în conformitate cu Politica globală de 
confidențialitate Stanley Black & Decker online. Rețineți că această notificare nu se aplică site-urilor 
web, serviciilor sau aplicațiilor unor terțe părți.  

1. Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm 

Colectăm informații cu caracter personal de la dumneavoastră pentru candidatura dumneavoastră. În 
sensul prezentei Notificări, „Informații cu caracter personal” înseamnă informații referitoare la o 
persoană fizică identificată sau identificabilă, inclusiv orice informații personale sau date personale, 
așa cum sunt definite în legile, regulamentele sau reglementările aplicabile privind confidențialitatea 
sau protecția datelor („Legea aplicabilă”).  

Informațiile cu caracter personal pe care le folosim în timpul procesului de candidatură și de recrutare 
pot include: 

Informații colectate sau primite de la dumneavoastră 

• Informații de contact: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte 
informații de contact; 

• Informații pentru candidatură: CV și scrisoare de intenție; 

• Identificatori naționali: codul numeric personal, numărul național de identificare, numărul 
de identificare guvernamentală sau identificatori naționali similari; 

• Experiență: experiență profesională anterioară, experiență practică și alte experiențe 
relevante; 

• Educație: educație, inclusiv nivelul, tipul, materia, notele, diplomele și certificatele și 
instituțiile; 

• Postul vizat: posturile, rolurile și oportunitățile avute în vedere și, dacă este cazul, postul 
oferit; 

• Aptitudini: abilități, limbi și alte competențe;  

• Certificări: licențe, permise și certificări profesionale și legate de muncă; 

• Detalii de referință: informațiile pe care le furnizați referitoare la referințe;  

• Informații despre contul online: numele de utilizator și parola pentru a accesa site-ul 
Cariere și identificatorii aplicației; 

• Informații despre dispozitiv: informații colectate automat cu privire la tipul de dispozitiv pe 
care este accesat și utilizat site-ul Cariere, numele sistemului de operare și versiunea 
dispozitivului folosit pentru a accesa site-ul Cariere, producătorul dispozitivului, versiunea 
aplicației accesată pe dispozitivul dumneavoastră, ID-ul dispozitivului, adresa IP și datele de 
geolocalizare. 

https://www.stanleyblackanddecker.com/careers
https://www.stanleyblackanddecker.com/careers
https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy
https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy
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• Informații din interviuri și interviuri telefonice; 

• Informații demografice; 

• Preferințe de comunicare: metoda și limba preferate de comunicare;  

• Monitorizare în locație: monitorizarea electronică a birourilor noastre și a altor spații la locul 
de muncă (imagini și video), în conformitate cu legea aplicabilă și politicile interne, cum ar fi 
monitorizarea punctelor de acces interne și externe și a zonelor comune; 

• Informații despre eveniment: restricțiile alimentare, detaliile de călătorie și cazare, 
documentele de identitate emise de guvern pentru a accesa unul dintre sediile noastre fizice 
și alte detalii specifice unui interviu de recrutare, unei întâlniri sau altui eveniment; 

• Autorizație de muncă: starea autorizației de muncă și vizele relevante sau alte informații 
despre imigrare și 

• Alte informații: orice alte informații pe care alegeți să ni le furnizați (de exemplu preferințele 
de angajare, disponibilitatea de relocare, salariul actual, salariul dorit, premii sau apartenență 
la asociații profesionale). 

Rețineți că vă putem solicita, de asemenea, să furnizați informații care pot fi tratate ca informații 
sensibile, cum ar fi rasa/originea etnică, sexul și dizabilitățile („Informații despre diversitate”), pentru 
monitorizarea egalității de șanse sau informații despre cazier („Cazier judiciar”). Vom face acest lucru 
numai acolo unde este permis de legea aplicabilă și vom respecta toate restricțiile de prelucrare 
aplicabile asociate cu prelucrarea acestor date. Acolo unde este cazul, vom obține permisiunea 
expresă atunci când oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal sensibile sunt 
prelucrate în legătură cu cererea dumneavoastră de angajare. În caz contrar, vă rugăm să evitați să 
trimiteți informații care pot fi considerate informații sensibile conform legii aplicabile, cu excepția 
cazului în care aceste informații sunt obligatorii prin lege.  

În funcție de legea aplicabilă, informațiile sensibile pot include rasa, religia, etnia, naționalitatea sau 
originea națională, vârsta, identitatea de gen, viața ori practicile sexuale sau orientarea sexuală, 
starea civilă, informațiile medicale sau privind starea de sănătate (inclusiv statutul de handicap), 
informațiile genetice sau biometrice, șabloanele biometrice, convingerile politice ori filozofice, 
apartenența la un partid politic sau la un sindicat, statutul de veteran, informațiile privind verificarea 
antecedentelor, datele judiciare, cum ar fi cazierele judiciare ori informații despre alte proceduri 
judiciare sau administrative, informații financiare și datele contului bancar, informațiile personale de 
identificare sau informațiile precise de poziționare.  

 

 

Informații colectate folosind cookie-uri și alte tehnologii web 

Împreună cu furnizorii noștri de servicii, este posibil să folosim „cookie-uri” și tehnologii similare pe 
site-ul Cariere pentru a colecta anumite informații. Consultați Politica noastră privind cookie-urile și 
tehnologiile similare pentru mai multe informații.  

Informații colectate din alte surse 

Pe parcursul examinării informațiilor pentru candidatură, este posibil să obținem informații despre 
dumneavoastră din alte surse, în măsura permisă de legea aplicabilă. Astfel de informații pot include: 

• Referințe: detalii despre experiență, educație, abilități și alte informații conținute în scrisorile 
de referință sau obținute în alt mod din referințe;  

• Înregistrări educaționale: foile matricole, diplomele și scrisorile de prezență și verificare sau 
informații similare de la instituțiile de învățământ pe care le-ați urmat; 

• Organizații de licențiere/certificare: înregistrări de la organizații profesionale de licențiere;  

https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/cookie-notice
https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/cookie-notice
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• Registre de cazier judiciar: detalii despre cazierul judiciar, atunci când este permis de legea 
aplicabilă;  

• Statutul de imigrant: detalii despre statutul de imigrare de la agențiile locale aplicabile;  

• Rapoarte de credit: rapoartele despre istoricul dumneavoastră de credit și falimentele 
aplicabile, de la birourile locale de credit, dacă este cazul și atunci când este permis de legea 
aplicabilă; 

• Informații primite din verificările antecedentelor, atunci când este permis de legea 
aplicabilă și 

• Informații despre rețele sociale: detaliile din conturile dumneavoastră de rețele sociale, 
cum ar fi LinkedIn. 

Putem combina informațiile cu caracter personal pe care le primim din diverse surse cu informațiile cu 
caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și le folosim așa cum este descris în 
această notificare. 

2. Utilizarea informațiilor 

Informațiile pe care le trimiteți pe site-ul Cariere vor fi utilizate pentru recrutarea personalului, 
management și planificare la nivel global în cadrul Stanley Black & Decker, în conformitate cu legea 
aplicabilă. Scopurile utilizării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal includ: 

•  Analiza candidaturii: inclusiv procesul de evaluare a adecvării și a potrivirii unui candidat 
pentru rolurile și oportunitățile aplicabile; 

• Procesarea candidaturilor și recrutarea: inclusiv facilitarea accesului la site-ul Cariere, 
depunerea, transmiterea și prelucrarea eficientă a candidaturilor și interviuri și evenimente 
de recrutare, inclusiv orice deplasări și mese aferente; 

• Furnizarea de comunicări și actualizări: include răspunsul la întrebările dumneavoastră, 
comunicarea cu dumneavoastră despre candidatură și trimiterea de informații despre site-ul 
Cariere și modificări ale termenilor și politicilor noastre; 

• Verificarea referințelor: inclusiv contactarea referințelor pentru a obține informații 
suplimentare despre adecvarea candidaților; 

• Verificări ale candidaturii și verificări ale antecedentelor: include efectuarea de verificări 
și verificări ale antecedentelor, sub rezerva legii aplicabile. Aceasta poate include 
examinarea oricăror înregistrări ale antecedentelor penale, contactarea referințelor și 
confirmarea veridicității detaliilor candidaturii, cum ar fi educația, experiența, autorizația de 
muncă și calificările; 

• Activități de integrare: inclusiv încorporarea informațiilor cu caracter personal în sistemul 
nostru de resurse umane și utilizarea acestora pentru a gestiona procesul de angajare a unei 
persoane noi. Orice astfel de informații pot deveni parte din dosarul dumneavoastră de 
angajat și pot fi folosite în alte scopuri legate de angajare în cazul în care vă angajăm; 

• Diversitate si includere: astfel de utilizări pot include monitorizarea și promovarea egalității 
de șanse în procesele de recrutare în conformitate cu legislația aplicabilă; 

• Respectarea cerințelor legale: inclusiv respectarea cerințelor legale și a altor cerințe 
aplicabile companiilor noastre în toate țările în care activăm; efectuarea de audituri și 
investigații, efectuarea de fuziuni și achiziții, în scopuri financiare, contabile, de asigurări și 
de soluționare a litigiilor; 
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• Îmbunătățirea proceselor de recrutare: inclusiv identificarea oportunităților și 
implementarea schimbărilor pentru a face procesele noastre de recrutare mai eficiente și mai 
atractive, inclusiv prin analize și raportare agregată; 

• Operațiuni generale de afaceri: inclusiv desfășurarea de activități interne de afaceri. 
Aceasta poate include efectuarea de instruiri interne, monitorizarea și prevenirea fraudei, 
siguranța și securitatea, protejarea drepturilor noastre legale, asigurarea confidențialității și 
siguranței noastre, protejarea proprietății și/sau a afiliaților noștri, a dumneavoastră sau a 
altora, detectarea și prevenirea atacurilor cibernetice, gestionarea fuziunilor, achizițiilor, 
vânzărilor, reorganizărilor, asocierilor în participațiune, cesiunilor, transferurilor sau cedărilor 
și integrarea în relația cu cumpărătorul. 

• Recrutare viitoare: în măsura permisă de legea aplicabilă, aceasta include colectarea și 
stocarea informațiilor cu caracter personal pentru luarea în considerare a candidatului pentru 
oportunitățile viitoare. 

• Pentru a ne proteja interesele comerciale legitime și drepturile legale în conformitate 
cu legea aplicabilă.  

Temei juridic pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal – SEE 

Atunci când colectăm și prelucrăm informațiile cu caracter personal ale persoanelor fizice care 
locuiesc în Spațiul Economic European („SEE”) și în altă jurisdicție în care este necesară o bază 
legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, temeiul legal pe care ne bazăm pentru colectare și 
utilizarea informațiilor cu caracter personal descrise în această parte a Notificării depinde de 
informațiile cu caracter personal pe care le colectăm și de contextul specific în care le colectăm.  
Bazele legale pentru prelucrarea de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sunt 
următoarele: 

● Contract: trebuie să negociem și să încheiem un contract de muncă cu dumneavoastră. 

● Consimțământ: ne-ați dat permisiunea expresă de a face acest lucru, în special atunci când 
prelucrăm datele dumneavoastră sensibile sau pentru recrutare viitoare. 

● Interes legitim: prelucrarea este în interesul nostru legitim și nu este anulată de drepturile 
dumneavoastră, cum ar fi: 

o găsirea celui mai bun candidat pentru orice poziție dată; 

o prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal pentru a comunica 
eficient și a răspunde solicitărilor dumneavoastră; 

o efectuarea de operațiuni de afaceri, inclusiv efectuarea de instruire internă, 
monitorizarea pentru siguranță și securitate, protejarea drepturilor noastre legale, 
protejarea proprietății noastre și/sau a afiliaților noștri, a dumneavoastră sau a altora, 
detectarea și prevenirea fraudei ori a atacurilor cibernetice sau 

o oferirea celei mai bune experiențe de utilizator și celor mai bune funcționalități pentru 
site-ul nostru Cariere. 

● Pentru a ne respecta obligațiile legale și legile și reglementările aplicabile. 

● Interes vital: prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a proteja 
interesele vitale în scopul detectării și prevenirii activităților frauduloase sau ilicite care 
afectează interesul vital al unei persoane sau siguranța publică. 

Separat de bazele legale identificate mai sus, putem prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter 
personal în măsura în care ne furnizați consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru, în 
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jurisdicțiile relevante în care legea aplicabilă prevede un astfel de consimțământ. Astfel, în funcție de 
legile aplicabile din jurisdicția dumneavoastră, putem prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter 
personal pe baza diferitelor baze legale, așa cum este permis de legile aplicabile și așa cum este 
menționat mai sus sau ne putem baza pe consimțământ, acolo unde este permis de legile aplicabile. 
În cazul în care colectarea sau prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți 
retrage oricând consimțământul în măsura permisă de legea aplicabilă. 

Recrutare viitoare 

Cu consimțământul dumneavoastră, informațiile cu caracter personal pe care le colectăm despre 
dumneavoastră pot fi adăugate la baza de date internațională de candidați a Stanley Black & Decker 
și pot fi păstrate și utilizate pentru a vă lua în considerare pentru alte oportunități la Stanley Black & 
Decker și afiliații săi în afara celei pentru care candidați. Dacă nu doriți să facem acest lucru, vă 
rugăm să ne contactați la adresa din secțiunea „Contact” de mai jos.  

Furnizarea de informații cu caracter personal către noi în timpul procesului de aplicare și recrutare 
este voluntară. Cu toate acestea, dacă nu furnizați suficiente informații, este posibil ca Stanley Black 
& Decker să nu poată lua în considerare cererea dumneavoastră de angajare. 

3. Informații pe care le dezvăluim terțelor părți 

Stanley Black & Decker este o companie globală, cu operațiuni în peste 60 de țări și poate dezvălui 
informații cu caracter personale afiliaților din întreaga lume, care sunt implicați în evaluarea 
candidaților pentru o anumită poziție. Stanley Black & Decker, Inc. va rămâne responsabilă pentru 
informațiile cu caracter personal care sunt dezvăluite afiliaților. Puteți consulta lista și locația afiliaților 
noștri aici. În astfel de cazuri, limităm accesul la informațiile cu caracter personal la personalul care 
are o nevoie profesională să cunoască informațiile în scopurile descrise în această notificare, inclusiv 
personalul din departamentele de recrutare, resurse umane și tehnologia informației și departamentul 
responsabil pentru postul pentru care candidați. 

Pe lângă dezvăluirea informațiilor afiliaților noștri, este posibil să dezvăluim informațiile 
dumneavoastră cu caracter personal așa cum este descris mai jos: 

Informații dezvăluite în scopul furnizării serviciilor 

Putem dezvălui informațiile dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar 
pentru a furniza informațiile pentru candidatură. Aceasta include, fără limitare, actualizarea, 
securizarea și depanarea, precum și furnizarea de asistență.   

Informații dezvăluite furnizorilor noștri de servicii 

Putem contracta furnizori de servicii terți pentru administrarea și susținerea afacerii. Acești furnizori de 
servicii terți au acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal numai în scopul prestării 
serviciilor în numele nostru. Exemplele includ găzduirea serverelor noastre web, analiza datelor, 
furnizarea de asistență de marketing, procesarea plăților cu cardul de credit și furnizarea de servicii 
pentru clienți. Aceste companii și persoane fizice pot fi situate într-o țară a cărei legislație privind 
protecția datelor este diferită de cea din țara dumneavoastră și vor avea acces la informațiile 
dumneavoastră cu caracter personal după cum este necesar pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu pot 
dezvălui acele informații cu caracter personal niciunui alt terț sau nu pot utiliza acele date în orice alt 
scop. 

Informații dezvăluite în legătură cu tranzacțiile comerciale 

Putem dezvălui informații cu caracter personal unei terțe părți în cazul reorganizării, fuziunii, vânzării, 
asocierii în participațiune, cesiunii, transferului sau altei dispuneri a tuturor sau a oricăreia dintre 
companiile, activele sau stocurile noastre, inclusiv în legătură cu faliment sau proceduri similare.  

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/2022-08/subsidiaries_of_stanley_black_decker.pdf
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Informații dezvăluite terților pentru comercializarea produselor sau serviciilor  

Dacă nu ați refuzat acest tip de dezvăluire, este posibil să dezvăluim informațiile dumneavoastră cu 
caracter personal terților pentru comercializarea produselor sau serviciilor.  

Informații dezvăluite pentru protecția noastră și a altor persoane 

Putem dezvălui informațiile dumneavoastră cu caracter personal dacă este necesar din punct de 
vedere legal, în urma unei solicitări din partea unei entități guvernamentale sau dacă avem 
convingerea de bună-credință, după ce luăm în considerare interesele dumneavoastră de 
confidențialitate și alți factori, că o astfel de acțiune este necesară pentru: 

1) respectarea cerințelor legale sau a proceselor legale (inclusiv citații); 
2) aplicarea termenilor noștri de utilizare și a altor acorduri;  
3) protejarea drepturilor de proprietate, a drepturilor și siguranței sau proprietății, a drepturilor și 

siguranței unei terțe părți, ale companiilor noastre afiliate ori ale publicului în general sau 
4) oprirea oricărei activități pe care o considerăm ilegală, lipsită de etică sau pasibilă de acțiune 

judiciară din punct de vedere legal.  
 

Informații dezvăluite într-o manieră agregată sau anonimizată 

De asemenea, dezvăluim informații agregate sau anonimizate despre candidați partenerilor noștri și 
altor terțe părți. Cu toate acestea, astfel de informații nu sunt considerate informații cu caracter 
personal, deoarece sunt anonimizate și agregate în așa fel încât să nu poată fi conectate în mod 
rezonabil de persoana respectivă.  

Informații dezvăluite altor părți în conformitate cu preferințele dumneavoastră 

Putem dezvălui astfel de informații cu caracter personal unor terți dacă sunteți de acord cu o astfel de 
dezvăluire.  

4. Transferul de informații 

Dezvăluirea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal poate include transferul de informații cu 
caracter personal în alte țări din afara jurisdicției dumneavoastră, inclusiv în Statele Unite sau în orice 
altă țară în care noi sau furnizorii noștri de servicii avem operațiuni. Mai multe țări cer ca organizațiile 
să introducă măsuri de protecție speciale atunci când informațiile sunt transmise transfrontalier.  SBD 
respectă aceste obligații și a implementat mecanisme între companii pentru a îndeplini aceste cerințe.   
În ceea ce privește transferurile din SEE către alte țări, am pus în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi 
clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană, pentru a vă proteja informațiile. 
Angajații din SEE pot obține o copie a acestor măsuri contactând 
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.  

Mai mult, dacă vă aflați într-o țară din afara SEE, SBD vă poate transfera datele și în țări cu legislație 
privind protecția datelor, care nu are același nivel de securitate și standarde ca reglementările locale. 
În astfel de cazuri, SBD va efectua transferurile în conformitate cu cerințele legii aplicabile pentru a 
asigura securitatea, confidențialitatea și legalitatea prelucrării datelor. 

5. Păstrarea datelor 

Vom păstra informațiile cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru a îndeplini 
scopurile prezentate în această Notificare, cu excepția cazului în care o perioadă mai lungă de 
păstrare este impusă ori permisă de lege, pentru a îndeplini cerințele legale sau, după cum este 
necesar, pentru a ne proteja de acțiuni în justiție. Criteriile folosite pentru a stabili perioadele de 
păstrare sunt: (i) durata procesului de candidatură; (ii) durata relației noastre curente cu 
dumneavoastră; (iii) obligația legală la care suntem supuși; (iv) termenele de prescripție aplicabile, 
litigiile sau investigațiile de reglementare.  

mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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Putem elimina informațiile cu caracter personal pentru conturile inactive din baza noastră de date, sub 
rezerva oricăror obligații legale sau de reglementare aplicabile. În plus, Stanley Black & Decker poate 
șterge informațiile cu caracter personal despre dumneavoastră (inclusiv CV-ul dumneavoastră) din 
baza noastră de date în orice moment și fără a furniza niciun motiv. Prin urmare, păstrați propria 
copie a informațiilor cu caracter personal pe care ni le furnizați.  

6. Colectare pasivă de informații: Cookie-uri și tehnologie similară 

Noi și furnizorii noștri de servicii folosim „cookie-uri” și tehnologii similare pe site-ul Cariere. Consultați 
Politica noastră privind cookie-urile și tehnologiile similare pentru mai multe informații.  

7. Opțiuni și acces 

În funcție de țara dumneavoastră de reședință, este posibil să aveți anumite opțiuni și drepturi 
conform legii aplicabile. Acestea pot include drepturile de a accesa, corecta, actualiza, suprima, 
restricționa sau șterge informațiile cu caracter personal sau de a vă opune prelucrării informațiilor cu 
caracter personal. Dacă vă înregistrați pe site-ul Cariere, puteți accesa, revizui și modifica informațiile 
dumneavoastră cu caracter personale stocate acolo, conectându-vă la site-ul Cariere și actualizând 
informațiile contului. Pentru a modifica informațiile cu caracter personal pe care le-ați trimis deja 
pentru a fi luate în considerare pentru un anumit post, vă rugăm să vă actualizați profilul și să trimiteți 
din nou candidatura pentru respectiva poziție. 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă doriți să solicitați să 
primiți o copie electronică a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în scopul transmiterii 
acestora către o altă companie (în măsura în care acest drept la portabilitatea datelor vă este oferit de 
legea aplicabilă), ne puteți contacta prin: formularul web privind confidențialitatea (onetrust.com) sau 
la PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu 
legea aplicabilă. Este posibil să fie nevoie să vă solicităm informații cu caracter personal suplimentare 
pentru a vă verifica identitatea și pentru a ne proteja împotriva solicitărilor frauduloase.   

În cazul în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră pentru a vă prelucra informațiile cu 
caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Puteți solicita 
oricând să încetăm să folosim informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de 
recrutare. 

Rețineți că anumite informații cu caracter personal pot fi scutite de astfel de solicitări în conformitate 
cu legile aplicabile privind protecția datelor sau alte legi și reglementări.  

Conform legislației din California, solicitanții care sunt rezidenți în California au drepturi specifice cu 
privire la informațiile cu caracter personal. Pentru mai multe informații, consultați Informații 
suplimentare pentru rezidenții din California de mai jos. 

Drepturile dumneavoastră – rezidenți în SEE, Regatul Unit, Elveția 

Dacă vă aflați într-o jurisdicție SEE, este posibil să aveți următoarele drepturi de protecție a datelor: 

● Dreptul de a accesa, de a actualiza sau de a șterge informațiile pe care le avem despre 
dumneavoastră. Ori de câte ori este posibil, puteți accesa, actualiza sau solicita ștergerea 
informațiilor cu caracter personal direct în secțiunea de setări a contului. Dacă nu puteți 
efectua aceste acțiuni pe cont propriu, vă rugăm să ne contactați pentru a vă ajuta. 

● Dreptul la rectificare. Aveți dreptul să obțineți rectificarea informațiilor dumneavoastră cu 
caracter personal dacă aceste informații sunt inexacte sau incomplete. 

● Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a informațiilor 
dumneavoastră cu caracter personal. 

https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/cookie-notice
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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● Dreptul la restricționare. Aveți dreptul de a solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor 
dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. 

● Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi o copie a informațiilor cu caracter 
personal pe care le avem despre dumneavoastră într-un format structurat, care poate fi citit 
de mașină și utilizat în mod obișnuit. 

● Dreptul de a retrage consimțământul. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage 
consimțământul în orice moment, în cazul în care ne-am bazat pe consimțământul 
dumneavoastră pentru a prelucra informațiile cu caracter personal. 

● Dreptul de a depune plângere la o autoritate pentru protecția datelor. Aveți dreptul de a 
depune o plângere la o Autoritate pentru Protecția Datelor cu privire la colectarea și utilizarea 
de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații, 
vă rugăm să contactați autoritatea locală de protecție a datelor din SEE. 

8. Informații de contact ale autorității de supraveghere și plângeri 

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care Stanley Black & Decker prelucrează 
informațiile dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta utilizând Formularul nostru web 
pentru confidențialitate (onetrust.com) sau la PrivacyPolicyManager@sbdinc. com ori contactând 
responsabilul cu protecția datelor Stanley Black & Decker responsabil pentru țara sau regiunea 
dumneavoastră, dacă este cazul, aici. Puteți formula o îngrijorare sau depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere sau altă agenție de reglementare pentru țara sau regiunea 
dumneavoastră dacă sunteți de părere că am încălcat oricare dintre drepturile privind informațiile 
dumneavoastră cu caracter personal. O listă cu autoritățile responsabile de protecția datelor din SEE 
este disponibilă aici. 

9. Securitatea 

Folosim măsuri organizatorice, tehnice și administrative rezonabile, menite să protejeze informațiile 
cu caracter personal în cadrul organizației noastre. Din păcate, niciun sistem de transmisie sau 
stocare a datelor nu poate fi garantat a fi 100% sigur. Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea cu 
noi nu mai este una sigură, anunțați-ne imediat în conformitate cu secțiunea „Contact” de mai jos. 

Stanley Black & Decker declină prin prezenta, în măsura în care este permis de legile aplicabile, orice 
răspundere pentru sine și pentru afiliații și contractorii săi pentru orice informații cu caracter personal 
colectate de SBD în legătură cu candidatura dumneavoastră, care sunt pierdute, utilizate greșit, 
accesate ilegal, dezvăluite, modificate sau distruse sau care nu sunt livrate la timp pe site-ul nostru 
Cariere. 

10.  Prelucrarea automată 

Putem folosi instrumente automate pentru a ne ajuta în prelucrarea și evaluarea cererilor de angajare. 
Aceste instrumente folosesc algoritmi complecși și tehnologie de învățare asistată de inteligența 
artificială pentru a ajuta la următoarele operațiuni. 

• Cerințe minime. Folosim instrumente automate pentru a stabili dacă, pe baza informațiilor pe 
care ni le-ați furnizat, îndepliniți cerințele minime pentru un post. De exemplu, dacă postul 
necesită trei ani de experiență ca dezvoltator de software, aceste instrumente vor analiza 
selecțiile pe care le faceți în formularele pe care le trimiteți prin intermediul site-ului Cariere 
și/sau cuvintele și modelele textuale colectate în legătură cu candidatura dumneavoastră 
pentru a stabili dacă acest tip de experiență este prezent sau nu.  

• Clasamentul potrivirii locurilor de muncă. Folosim instrumente automate pentru a atribui 
candidaturii dumneavoastră o valoare procentuală care evaluează cât de puternică este 
potrivirea dintre candidatura dumneavoastră și cerințele postului vizat. Instrumentele noastre 
se pot baza pe mai mulți factori în alocarea acestor procente, care pot varia în funcție de 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/2022-08/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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post. De exemplu, pentru anumite locuri de muncă, experiența practică specifică poate avea 
mai multă relevanță decât certificările, în cazul altora poate fi invers. Pe baza analizei, 
instrumentele noastre automate pot oferi unui angajat Stanley Black & Decker o privire de 
ansamblu asupra candidaților care sunt potențial calificați pentru postul respectiv. Angajatul 
Stanley Black & Decker va evalua apoi aceste recomandări și, pe baza proceselor noastre 
standard, va contacta și va intervieva candidații. 

11. Legea aplicabilă candidaturii pentru post 

Informațiile pentru candidatură vă permit să aplicați pentru locuri de muncă în întreaga lume, ca un 
beneficiu al funcției de recrutare globală centralizată a Stanley Black & Decker. Site-ul Cariere este 
operat din Statele Unite. În consecință, orice informație cu caracter personal pe care o trimiteți pe site-
ul Cariere va fi colectată în Statele Unite și va fi supusă legilor S.U.A. Dacă dezvăluim informațiile 
dumneavoastră cu caracter personal unui afiliat situat într-o altă țară în calitatea sa de potențial 
angajator, afiliatul va trata informațiile dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această 
Notificare. Orice angajare sau alte decizii legate de angajare vor fi luate de afiliatul angajator în 
conformitate cu legile țării în care va fi postul.  

12. Despre copii 

Site-ul Cariere este destinat persoanelor care au cel puțin 18 ani și nu se adresează copiilor sub 18 
ani. Ca atare, nu colectăm cu bună știință informații cu caracter personal de la persoane sub 18 ani. 
Dacă aflăm că am colectat accidental informații cu caracter personal ale unei persoane sub 18 ani, 
vom lua măsuri pentru a șterge astfel de informații din înregistrările noastre cât mai curând posibil. 

13. Modificări ale Notificării 

Este posibil să modificăm această Notificare din când în când. Când facem acest lucru, vom actualiza 
data „Ultimei actualizări” de mai sus pentru a indica intrarea în vigoare a acelor modificări. Orice 
informații care sunt colectate prin Informațiile pentru candidatură sunt acoperite de Notificarea în 
vigoare la momentul în care aceste informații sunt colectate.  

14. Contact 

Dacă aveți întrebări, solicitări sau reclamații, nu ezitați să ne contactați completând Formularul web 
pentru confidențialitate (onetrust.com) sau prin e-mail la PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. 

Pentru candidații din SEE, entitatea SBD la care ați aplicat pentru un loc de muncă este operatorul de 
date pentru informațiile dumneavoastră cu caracter personal, iar întrebările, solicitările sau 
reclamațiile pot fi direcționate către e-mailul de mai sus. 

Deoarece comunicările prin e-mail nu sunt întotdeauna sigure, nu includeți informații sensibile în e-
mailurile pe care ni le trimiteți. 

 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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Informații suplimentare pentru rezidenții din California 

Această Notificare de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm 
sau le prelucrăm despre rezidenții din California în legătură cu Informațiile pentru candidatură și cu 
utilizarea site-ului Cariere, modul în care folosim, dezvăluim și protejăm respectivele informații cu 
caracter personal și care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la informațiile dumneavoastră cu 
caracter personal care colectăm sau prelucrăm. 

Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm și le distribuim și scopurile asociate 

În ultimele 12 luni, am colectat și/sau dezvăluit următoarele informații cu caracter personal ale 
vizitatorilor atunci când aceștia am interacționat cu site-ul nostru Cariere, așa cum este descris în 
detaliu mai sus, în următoarele secțiuni: 

• informații colectate sau primite de la dumneavoastră; 

• informații colectate folosind cookie-uri și alte tehnologii web și 

• informații colectate din alte surse. 

În ultimele 12 luni, am dezvăluit informațiile de mai sus cu categoriile de terți discutate mai sus, în 
secțiunile intitulate: 

• informații dezvăluite în scopul furnizării serviciilor; 

• informații dezvăluite furnizorilor noștri de servicii; 

• informații dezvăluite în legătură cu tranzacțiile comerciale; 

• informații dezvăluite terților pentru comercializarea produselor sau serviciilor acestora și 

• informații dezvăluite pentru protecția noastră și a altor persoane. 

Folosim informațiile dumneavoastră cu caracter personal într-o varietate de scopuri stabilite în 
secțiunea de mai sus intitulată „Utilizarea informațiilor” 

Shine the Light: în conformitate cu Secțiunea 1798.83 a Codului civil din California, puteți solicita 
anual informații cu privire la dezvăluirea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal către terți în 
scopurile de marketing direct al acestora. Nu dezvăluim informații cu caracter personal terțelor părți în 
scopurile de marketing direct. 

Informații cu caracter personal sensibile pe care le colectăm și le distribuim scopurile asociate 

În ultimele 12 luni, am colectat și/sau dezvăluit următoarele informații cu caracter personal sensibile 
(așa cum sunt definite de CPRA) de la candidați atunci când au furnizat Informații pentru candidatură,  

• rasă; 

• religie;  

• etnie;  

• naționalitate sau origine națională; 

• viață ori practici sexuale sau orientare sexuală; 

• informații medicale sau privind starea de sănătate (inclusiv statutul de handicap); 

• informații genetice sau biometrice; 

• șabloane biometrice; 
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• convingeri politice sau filozofice;  

• apartenență la partide politice sau la sindicate;  

• date financiare și ale conturilor bancare și 

• informații precise de poziționare. 

Putem folosi aceste informații cu caracter personal sensibile în scopul de a presta servicii pentru 
compania noastră, de a furniza servicii așa cum ne-ați solicitat și de a asigura securitatea și 
integritatea companiei noastre, a infrastructurii și a persoanelor cu care interacționăm.  Aceasta 
include, fără limitare, primirea și procesarea cererii dumneavoastră de angajare, evaluarea gradului 
de adecvare pentru postul (posturile) pentru care candidați, efectuarea de verificări a antecedentelor, 
analizarea și monitorizarea diversității, efectuarea unei oferte (la discreția noastră), îndeplinirea 
funcțiilor administrative , respectarea legii, a procesului legal ori a solicitărilor din partea autorităților 
guvernamentale sau de reglementare și exercitarea sau protejarea împotriva unor acțiuni în justiție.  

Drepturile dumneavoastră ca rezident în California 

Conform legii din California, candidații care sunt rezidenți în California au drepturi specifice cu privire 
la informațiile lor cu caracter personal. Aceste drepturi fac obiectul anumitor excepții descrise mai jos. 
Când este necesar, vom răspunde la majoritatea solicitărilor în termen de 45 de zile, cu excepția 
cazului în care este necesar în mod rezonabil să prelungim timpul de răspuns. 

Dreptul la corectarea informațiilor inexacte 

Aveți dreptul de a solicita să corectăm orice informații cu caracter personal inexacte despre 
dumneavoastră, având în vedere natura informațiilor cu caracter personal și scopurile prelucrării 
acestora. La primirea unei astfel de solicitări, vom face eforturi rezonabile din punct de vedere 
comercial pentru a corecta informațiile cu caracter personal inexacte. 

Dreptul la dezvăluirea informațiilor 

Aveți dreptul de a solicita să dezvăluim anumite informații cu caracter personal pe care le-am colectat 
despre dumneavoastră, cum ar fi: 

• categoriile de informații cu caracter personal pe care SBD le-a colectat despre 
dumneavoastră în ultimele 12 luni; 

• categoriile de surse pentru informațiile cu caracter personal pe care SBD le-a 
colectat despre dumneavoastră în ultimele 12 luni; 

• scopul comercial sau de afaceri al SBD pentru colectarea respectivelor 
informații cu caracter personal; 

• categoriile de terți cărora SBD le dezvăluie acele informații cu caracter 
personal; 

• informațiile cu caracter personal specifice pe care SBD le-a colectat despre 
dumneavoastră; 

• dacă SBD a dezvăluit informațiile dumneavoastră cu caracter personal unei 
terțe părți în scop de afaceri, o listă cu tipurile de informații cu caracter 
personal primite de fiecare categorie de destinatar. 

Dreptul de a limita utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sensibile 

Puteți, în orice moment, să ne indicați să limităm utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră 
cu caracter personal sensibile la ceea ce este necesar pentru prestarea serviciilor (și anume, 
prelucrarea candidaturii dumneavoastră). În cazul în care faceți o astfel de solicitare, nu vom prelucra, 
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distribui sau folosi în alt mod informațiile dumneavoastră cu caracter personal sensibile fără 
consimțământul dumneavoastră.  

Dreptul de a renunța la vânzarea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal 

Aveți dreptul de a renunța la vânzarea sau dezvăluirea informațiilor dumneavoastră cu caracter 
personal în scopuri de publicitate intercontextuală.  

Nu vindem și nu dezvăluim informațiile dumneavoastră cu caracter personal și, prin urmare, nu oferim 
niciun mecanism pentru a vă exercita dreptul de a renunța.  

Dreptul la nediscriminare 

Aveți dreptul de a nu fi discriminați pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră de confidențialitate 
din California descrise mai sus. 

Dreptul de ștergere a informațiilor cu caracter personal 

Aveți dreptul de a solicita să ștergem orice informații cu caracter personal colectate de la 
dumneavoastră și păstrate, sub rezerva anumitor excepții. La primirea unei cereri verificate de 
ștergere a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, vom face acest lucru, cu excepția 
cazului în care este autorizat altfel prin lege. 

Exercitarea acestor drepturi 

Ne puteți trimite o cerere a clientului verificabilă pentru dezvăluirea sau ștergerea informațiilor cu 
caracter personal făcând clic aici: Formular web de confidențialitate (onetrust.com). 

De asemenea, ne puteți apela la +1 (888) 997-6648 sau ne puteți contacta prin metodele furnizate în 
secțiunea intitulată „Contact” de mai sus. 

Pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră, verificăm solicitările 
clienților. Orice informații suplimentare pe care le furnizați vor fi folosite doar pentru a vă verifica 
identitatea și în niciun alt scop.  

Puteți desemna un agent autorizat pentru a trimite o cerere în numele dumneavoastră. Trebuie să 
oferiți unui agent autorizat permisiunea scrisă pentru a trimite o cerere în numele dumneavoastră și 
vă putem solicita să vă confirmați identitatea direct către noi. O altă opțiune este ca un agent autorizat 
căruia i s-a furnizat o împuternicire în conformitate cu secțiunile 4000-4465 din Codul de succesiune 
să depună o cerere în numele dumneavoastră. 

Agenți autorizați 

Dacă doriți să faceți o cerere în calitate de agent autorizat în numele unui rezident din California, 
puteți utiliza metodele de trimitere menționate mai sus.  Ca parte a procesului nostru de verificare, vă 
putem solicita să furnizați, după caz, dovezi privind statutul dumneavoastră de agent autorizat.  În 
plus, este posibil să solicităm persoanei în numele căreia faceți cererea să își verifice propria 
identitate sau permisiunea dumneavoastră de a trimite cererea. 

 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f

