
NOTĂ DE INFORMARE

I. Cine suntem?

Masterange Romania S.R.L., cu sediul în
București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 24-26, Etajul
2, camera 25, deținătoare și operatoare a British
Education & Sports Tiriac Preschool – în calitate
de Operator (denumită”BEST PRESCHOOL”),
prin prezenta vă transmitem detalii cu privire la
modul în care prelucrăm datele dvs cu caracter
personal în cazul în care sunteți interesat de un
post în cadrul companiei noastre și completați
formularul disponibil pe pagina noastră de
internet.

Pentru orice informații sau solicitări suplimentare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau
pentru exercitarea drepturilor în calitate de persoană
vizată puteți utiliza următoarele coordonate:

Responsabil cu protecţia datelor:
ITH Management Office S.R.L.
Adresă: Şoseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1,
Bucureşti
Adresă de e-mail:dataprotection@tiriacimobiliare.ro
Tel.0040214312140

II. Cum prelucrăm datele cu caracter personal și
pentru cât timp

În contextul completării de către dvs a
formularului din secțiunea ”Cariere”, vă vom
prelucra următoarele date cu caracter personal:
nume, prenume, număr de telefon, adresă de
e-mail, poziția pentru care aplicați, precum și
orice alte date cu caracter personal pe care ni
le-ați furnizat din proprie inițiativă în CV-ul
atașat în formular.

Prelucrarea acestor date este efectuată în
următoarele scopuri și în baza următoarelor
temeiuri legale:

a) Evaluarea candidaturii dvs prin raportare la
postul pentru care ați aplicat și pentru a vă

PRIVACY NOTICE

I. Who are we?

Masterange Romania S.R.L., headquartered in
Bucharest, District 1, Nordului no. 24-26, 2nd floor,
room 25, owner and operator of British Education &
Sports Tiriac Preschool – acting as Controller
(hereinafter referred to as “BEST PRESCHOOL”),
hereby provide you with details on how we process
your personal data if you are interested in a
position within our company and fill in the form
available on our website.

For any additional information or requests regarding
the processing of personal data or for the exercise of
your rights as a data subject, you can use the
following coordinates:

Data protection officer
ITH Management Office S.R.L.
Address: Nordului, no. 24-26, District 1, Bucharest
E-mail address: dataprotection@tiriacimobiliare.ro
Tel.0040214312140

II. How we process your personal data and for
how long

In the context of fill in the ”Career” form available
on our website, we will process the following
personal data: name, surname, telephone number,
e-mail address, position for which you are
applying, as well as any other personal data
provided to us by sending your CV.

The processing of this data is carried out for the
following purposes and based on the following
legal grounds:

a) Assessing your candidacy by referring to the
position for which you applied and to send
you the invitation to participate in an
interview with our recruitment team,
respectively to send you the collaboration
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transmite invitația de a participa la un
interviu cu echipa noastră de recrutare,
respectiv pentru a vă transmite oferta de
colaborare, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din
RGPD, în vederea efectuării unor demersuri
la solicitarea dvs pentru încheierea unui
contract. Aceste date vor fi prelucrate pe durata
derulării procesului de recrutare.

b) Păstrarea datelor dvs pentru a fi analizate în
cazul deschiderii unor posturi în cadrul
companiei noastre sau în cadrul unor companii
afiliate, pentru o perioadă de 2 ani de la
momentul completării formularului, în
temeiul consimțământului dvs, conform art. 6
alin. 1 lit. a) din RGPD.

c) Îndeplinirea obligațiilor legale pe care le
avem în calitate de angajator, constând în
verificarea aptitudinilor candidaților anterior
încheierii contractului, conform Codului
Muncii, îm temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din
RGPD;

Ulterior, datele vor fi arhivate pentru o perioadă de 3
ani și accesate exclusiv în vederea atingerii
interesului nostru legitim de a solicita
constatarea ori de a ne exercita sau apăra
drepturile, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD,
dacă va fi cazul.

De asemenea, menționăm faptul că, în anumite
cazuri, datele cu caracter personal menționate
mai sus, vor fi prelucrate și în contextul
gestionării sistemelor IT (tehnologia informaţiei),
cum ar fi asigurarea mentenanței și realizarea
auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT,
în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, în
vederea atingerii interesului nostru de a ne
asigura buna funcționare a sistemelor IT.

În cazul în care veți fi selectat pentru ocuparea unui
post disponibil veţi primi o informare completă
pentru angajaţi privind prelucrarea datelor cu
caracter personal.

III. Categoriile de destinatari ai datelor cu

offer, according to art. 6 para. 1 lit. b) of the
GDPR, in order to carry out some steps at
your request for concluding a contract. This
data will be processed during the recruitment
process.

b) Retention of your data to be analysed in case of
opening some positions within our company or
within some affiliated companies, for a period
of 2 years from the date of completing the
form, based on your consent, according to art.
6 para. 1 lit. a) of the GDPR.

c) Fulfilling the legal obligations that we have as
an employer, consisting in verifying the
candidates' skills before concluding the contract,
according to the Labour Code, pursuant to art. 6
para. 1 lit. c) of the GDPR.

Subsequently, the data will be archived for a period
of 3 years and accessed exclusively in order to
achieve our legitimate interest to request the
finding or to exercise or defend our rights,
according to art. 6 para. 1 lit. f) of the RGPD, if
applicable.

We also mention that, in certain cases, the
personal data mentioned above will also be
processed in the context of the management of IT
systems (information technology), such as
ensuring the maintenance and performance of
security audits on our IT networks, under art. 6
para. 1 lit. f) of the RGPD, in order to achieve our
interest in ensuring the proper functioning of IT
systems.

If you will be selected for an available position, you
will receive full information for employees regarding
the processing of personal data.

III. Categories of recipients of personal data
and retention period

Personal data may be disclosed, strictly to the extent
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caracter personal și perioada de stocare

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite,
strict în măsura în care este necesar pentru scopurile
detaliate anterior sau în cazurile în care acest lucru
este cerut de lege, către următoarele categorii de
destinatari:

a) furnizorii de servicii (furnizor servicii pentru
gestionarea resurselor umane, servicii de
mentenanță a sistemelor IT, responsabilul cu
protecția datelor etc.);

b) instanţe judecătoreşti sau arbitrale şi/sau alte
autorităţi;

c) avocaţi, specialişti din domeniile audit, juridic,
consultanţă fiscală, contabilitate;

d) persoane expres indicate de dvs;
e) terți achizitori, în măsura în care activitatea

noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial),
iar datele persoanelor vizate ar fi parte din
activele care fac obiectul unei astfel de
tranzacții;

f) companii afiliate, strict pentru participarea la
procesele de recrutare organizate de către
acestea și doar în măsura în care v-ați exprimat
consimțământul, mai exact: ITH Management
Office SRL, Fergus Construct International
SRL, Ion Ţiriac Air SRL, Wild Boar Club
S.R.L, Forest& Hunt SRL, Team Real Estate
Development SRL, Car Gallery SRL, Central
Ice Rink SRL, Fundaţia Ion Ţiriac, Fundatia
Dumbrava Minunata, Tiriac Auto SRL, Hyundai
Auto Romania SRL, M Car Trading SRL,
Premium Auto SRL, Premium Leasing SRL,
Tiriac Leasing IFN S.A.

IV. Transferuri către țărți terțe sau organizații
internaționale

Ca regulă, nu vom transfera datele dvs cu caracter
personal în afara Spațiului Economic European. În
situații de excepție și doar dacă este necesar,
transferul datelor dvs cu caracter personal în afara
Spațiului Economic European se va face doar cu
aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform
prevederilor legale specifice în materia protecției
datelor cu caracter personal și cu informarea dvs
corespunzătoare.

necessary for the purposes mentioned above, or
where required by law, to the following categories of
recipients:

a) service providers (human resources provider, IT
systems maintenance services, data protection
officer etc.);

b) courts or arbitral tribunals and / or other
authorities.

c) lawyers, specialists in the fields of audit, legal,
tax consultancy, accounting;

d) third parties expressly indicated by you
e) third party acquirers, insofar as our activity

would be transferred (in whole or in part) and the
data of the data subjects would be part of the
assets that are the subject of such a transaction.

f) affiliated companies, strictly for the participation
in the recruitment processes organized by them
and only insofar as you have expressed your
consent, more precisely: ITH Management
Office SRL, Fergus Construct International SRL,
Ion Ţiriac Air SRL, Wild Boar Club SRL ,
Forest & Hunt SRL, Team Real Estate
Development SRL, Car Gallery SRL, Central Ice
Rink SRL, Ion Ţiriac Foundation, Dumbrava
Minunata Foundation, Tiriac Auto SRL, Hyundai
Auto Romania SRL, M Car Trading SRL,
Premium Auto SRL, Premium Leasing SRL,
Tiriac Leasing IFN SA.

IV. Transfers to third countries or
international organizations

As a rule, we will not directly transfer personal data
outside the European Economic Area. In exceptional
cases and only if necessary, the transfer of your
personal data outside the European Economic Area
will be done only with the application of appropriate
protection measures in accordance with the specific
legal provisions on the protection of personal data
and with your appropriate information.

V. Your rights

Unless otherwise provided by the
Romanian/European law or by GDPR, you have the
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V. Drepturile dumneavoastră

Cu excepţia situaţiilor în care legea
română/europeană sau RGPD prevede contrariul,
aveţi următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informat, aşa cum se întâmplă în

această Notă de Informare;
b) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o

confirmare din partea noastră că prelucrăm
datele dvs cu caracter personal, precum şi
accesul la acestea şi furnizarea de informaţii
despre modul de prelucrare;

c) dreptul la rectificare care se referă la corectarea
fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter
personal inexacte şi/sau la completarea datelor
incomplete;

d) dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică
dreptul de a ne solicita ştergerea fără întârzieri
nejustificate a datelor dvs cu caracter personal,
în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au
fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru
prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau
datele trebuie şterse pentru respectarea unei
obligaţii legale sau v-ați retras consimţământul
pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există
niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

e) dreptul la restricţionarea prelucrării, care se
aplică în cazul în care (i) dvs contestaţi
exactitatea datelor cu caracter personal ale dvs,
(ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi
ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând
în schimb restricţionarea prelucrării, (iii) noi nu
mai avem nevoie de datele dvs cu caracter
personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă,
(iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă interesele noastre
legitime în prelucrarea datelor dvs cu caracter
personal prevalează asupra drepturilor dvs;

f) dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia
cazului în care demonstrăm că avem motive
legitime pentru a vă prelucra datele dvs, motive
care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi
libertăţilor dvs sau pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

g) dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dvs. de
a primi datele cu caracter personal ale dvs, pe

following rights:

a) the right to be informed, as per this Privacy
Notice;

b) the right of access, respectively the right to
obtain a confirmation from us that we process
your personal data, as well as access to them and
the provision of information about the
processing;

c) the right to rectification which refers to the
correction without undue delay, of inaccurate
personal data and/or to the completion of
incomplete data;

d) the right to delete/the right to be forgotten,
meaning the right to request the deletion of your
personal data, without undue delay, if this data is
no longer necessary for the purposes for which it
was collected and there is no other legal basis for
processing, the data have been collected illegally
or the data must be deleted in order to comply
with a legal obligation or the you have
withdrawn your consent on which the processing
is based there is no other legal ground for the
processing;

e) the right to restrict the processing, which applies
if (i) you dispute the accuracy of the personal
data (ii) the processing is illegal and you oppose
the deletion of your personal data, requesting
instead the restriction of the processing, (iii) we
no longer need your personal data, but you
request them to establish, exercise or defend a
right in court, (iv) you have objected to the
processing for the period of time in which it is
verified whether our legitimate interests in the
processing of your personal data prevails over
your rights;

f) the right to object to the processing, unless we
demonstrate that we have legitimate reasons to
process your data, reasons that prevail over your
interests, rights, and freedoms or to establish,
exercise or defend a right in court;

g) the right of portability, respectively your right to
receive your data, which you have provided us
for the purposes indicated herein, in a structured
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care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în
prezenta, într-un format structurat, utilizat în
mod curent şi care poate fi citit automat, precum
şi dreptul de a trimite aceste date unui alt
operator;

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv
profilarea, care produce efecte juridice asupra
dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepţia
cazului în care o astfel de prelucrare este
necesară pentru executarea contractului sau este
permisă de lege;

i) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Protecției Datelor
cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa
poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru
nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la
adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la
ANSPDCP, pentru exercitarea drepturilor de mai sus
ne puteți contacta utilizând coordonatele unice de
contact indicate mai sus. Fiecare solicitare va fi
analizata în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai
târziu de o luna. În cazul în care considerați că nu
am soluționat toate cererile dvs sau sunteți
nemulțumit(a) de răspunsurile noastre, puteți
formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea,
puteți să vă adresați si instanțelor de judecata
competente.

VI. SECURITATEA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Vă informăm că am implementat măsuri tehnice și
organizatorice adecvate în vederea asigurării unui
nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter
personal prelucrate. La evaluarea nivelului adecvat
de securitate, ținem seama în special de riscurile
prezentate de prelucrarea datelor cu caracter
personal, generate în special, în mod accidental sau
ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea,
divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la
datele cu caracter personal transmise, stocate sau
prelucrate în orice alt mod. De asemenea, ne

format, commonly used and which can be read
automatically, as well as the right to send this
data to another controller;

h) the right not to be subject to a decision based
solely on automated processing, including
profiling, which produces legal effects on you or
affects you in a similar manner, unless such
processing is necessary for the performance of
the contract or is permitted by law;

i) the right to submit a complaint to The National
Supervisory Authority for Personal Data
Processing (“NSAPDP”) at the postal address:
General Gheorghe Magheru Blvd. no. 28-30,
District 1, 010336 Bucharest or at the e-mail
address anspdcp@dataprotection.ro.

Except for the right to file a complaint with the
NSAPDP, for the exercise of these rights you can
contact us using the unique contact details indicated
in the introductory part of this information note.
Each request will be analysed as soon as possible,
but not later than one month. If you consider that we
have not solved all your requests or you are
dissatisfied with our answers, you can file a
complaint to NSAPDP. You can also address to the
competent courts.

VI. SECURITY OF PERSONAL DATA

We inform you that we have implemented adequate
technical and organizational measures in order to
ensure a level of security appropriate to the personal
data processed. In assessing the appropriate level of
security, we shall consider in particular the risks
posed by the processing of personal data, generated
in particular, accidentally, or illegally, by destruction,
loss, alteration, unauthorized disclosure, or
unauthorized access to transmitted personal data,
stored or otherwise processed. We also ensure that
access to personal data is granted to our staff only to
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asigurăm că accesul la datele cu caracter personal
este acordat personalului nostru numai în măsura în
care acesta este necesar pentru îndeplinirea
atribuțiilor de muncă.

VII. DECIZIILE AUTOMATE ȘI CREAREA
DE PROFILURI

Datele cu caracter personal la care se face referire în
prezenta nota de informare nu fac obiectul creării
unor profiluri sau luării unor decizii în mod automat.

the extent necessary for the performance of their
duties.

VII. AUTOMATIC DECISION MAKING AND
PROFILING

The personal data referred to herein are not subject to
automated processes and profiling.
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