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Notă informativă
Consimțamântul Prelucrare Date - Candidat
Sunteţi în proces de înregistrare la O.C.N ”Mogo Loans”SRL , în calitate de candidat.
În cadrul procesului de recrutare personal pe care îl desfășoară compania noastră, colectăm
datele tale personale în vederea evaluării și selecției candidaților pentru postul(urile) disponibil(e)
ale cărui (căror) responsabilități și cerințe sunt descrise în anunțurile de angajare publicate pe siteul mogo.md; rabota.md.
În acest scop este necesar acordul tău pentru prelucrarea datelor tale personale pe care
te rugăm să ni-l transmiți ca răspuns la acest mesaj. În situația în care nu vei răspunde acestui
mesaj si nu ne vei acorda permisiunea să îți prelucrăm datele tale personale în scopul menționat
mai sus, nu vom lua în calcul candidatura ta pentru postul disponibil și vom șterge din bazele
noastre datele tale care au ajuns în posesia noastră.
Colectăm datele tale personale prin intermediul formularului specific pe care îl completezi
pe această platformă în momentul în care decizi să aplici și prin intermediul CV-ului pe care îl
atașezi formularului de aplicare sau ni-l transmiți pe email.
Prin intermediul CV-ului sau a formularului de aplicare pe care ni-l pui la dispoziție
colectăm următoarele date personale: nume, prenume, poza ta (dacă decizi să o incluzi în CV sau
formularul de aplicare), date de contact (număr de telefon, adresă de email), vârstă, naționalitate,
gen, date privind studiile pe care le-ai efectuat și date privind istoricul angajărilor anterioare,
aptitudinile tale profesionale, competențele tale privind cunoașterea limbilor străine, certificate
profesionale obținute, orice altă informație care este solicitată prin lege în mod specific pentru
ocuparea postului disponibil.
Este posibil ca, prin intermediul CV-ului sau al formularului de aplicare, să ne transferi
voluntar, fără ca noi să le cerem prin anunțul de angajare, o serie de date personale precum hobbyuri, apartenență politică, convingeri religioase, situație familială, etc. Aceste date nu ne sunt
necesare în procesul de recrutare și, în consecință, vom face abstracție de ele și nu le vom utiliza
în niciun scop de evaluare, selecție sau de orice altă natură. La solicitarea ta putem șterge aceste
date (CV-ul sau formularul de aplicare, după caz) și ne poți transmite din nou documentele
necesare care să nu conțină datele de genul celor specificate mai sus.
De asemenea, precizăm că îți poți retrage oricând, printr-o solicitare scrisă, acordul pe care
ni-l dai pentru prelucrarea datelor tale personale. În această situație, vom anula procesul de
recrutare conform solicitării tale și vom șterge din bazele noastre datele tale care au ajuns în
posesia noastră. Vei putea solicita aceasta adresându-te responsabilului nostru de gestiunea datelor
personale la următoarele date de contact:
Numar de telefon: 022-80-28-28
Adresă de email: dpo@mogo.md
Precizăm că vom prelucra datele tale personale în conformitate cu Politica de
Confidentialitate și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Te rugăm să citești acest document cu atenție întrucât în acesta vei găsi informații cu privire
la modul în care ne conformăm legislației specifice în domeniul protecției datelor cu caracter
personal și a drepturilor pe care le ai în relație cu prelucrarea acestor date.
Scopul colectării datelor tale personale în procesul de recrutare:
•Prelucrăm datele tale personale colectate în cadrul procesului de recrutare strict în scopul
derulării eficiente a acestui proces și în eventualitatea în care vei intra într-o relație contractuală
angajat-angajator.
•Compania noastră are un interes legitim în colectarea acestor date rezultat din nevoia de
resurse umane suplimentare și materializat prin deschiderea postului pentru care ai aplicat sau
pentru care te-am contactat.
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•Nu folosim / nu vom folosi datele tale personale pe care ni le pui la dispoziție în alte scopuri
decât cel menționat mai sus fără a-ți solicita prealabil consimțământul tău.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine în procesul de recrutare și
cum sunt acestea folosite:
•În momentul demarării procesului de recrutare, compania noastră colectează de la tine, de
obicei prin intermediul CV-ului sau a formularului de aplicare pe care ni-l pui la dispoziție
următoarele date personale: nume, prenume, poza ta (dacă decizi să o incluzi în CV sau formularul
de aplicare), date de contact (număr de telefon, adresă de email), vârstă, naționalitate, gen, date
privind studiile pe care le-ai efectuat și date privind istoricul angajărilor anterioare, aptitudinile
tale profesionale, competențele tale privind cunoașterea limbilor străine, certificate profesionale
obținute, orice altă informație care este solicitată prin lege în mod specific pentru ocuparea postului
disponibil.
•În timpul derulării procesului de recrutare, în cadrul interviurilor de angajare, vom colecta
și alte date de la tine: informații privind preferințele tale privind realizarea sarcinilor de lucru,
nivelul de remunerare pe care îl dorești, beneficiile pe care le dorești incluse în pachetul de
angajare și alte informații similare care facilitează evaluarea și selecția candidaților care au aplicat
pentru postul pe care candidezi.
•Este posibil să colectăm referințe despre tine de la foștii tăi angajatori. Vom colecta astfel
de informații doar în cazul în care ți-am fost înaintat deja o ofertă de angajare și te vom informa
în prealabil că facem o astfel de colectare de date.
•Datele tale personale pe care le colectăm sunt stocate în format fizic și electronic (inclusiv
email) și sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate.
•Datele tale personale pe care le colectăm dacă este în mod rezonabil necesar, în timpul
procesului de recrutare, putem partaja datele dvs. cu alte persoane juridice, care fac parte din Mogo
Group, de exemplu, dacă aceste entități oferă asistență în procesul de recrutare sau dacă funcția
este gestionată de un membru al echipei unei alte persoane Entitate Mogo Group. Dacă ați depus
o cerere generală pentru orice post vacant deschis, datele dvs. pot fi utilizate în alte procese de
recrutare ale acelei companii Mogo Group, care are un post vacant cel mai potrivit pentru dvs.
• Anumite legi și reglementări, care se aplică pentru noi, stipulează că anumite funcții (de
exemplu, membri ai consiliului de administrație, manageri de riscuri, specialiști în domeniul
spălăriii de bani și specialiști în finanțarea antiterorismului și a proliferării) nu pot fi deținute de
persoane cu antecedente penale. Astfel, dacă aplicați la o astfel de funcție, vă putem cere să
furnizați detalii despre cazierul dvs. juridic și să efectuați o evaluare aprofundată a reputației dvs.
profesionale. În timpul unei astfel de evaluări putem procesa informații, care dezvăluie: dacă fapta
sau omisiunea dvs. a condus la declararea falimentului sau revocarea licenței unei alte instituții din
cauza unei decizii a unei autorități de supraveghere financiară; dacă ați fost condamnat pentru o
infracțiune și cazierul dvs. nu a fost șters din registru, dacă sunteți privat de dreptul de a ocupa
anumite funcții sau a exercita un anumit domeniu de activitate în baza unei sentințe judecătorești.
•Dacă ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil și ai acceptat oferta angajare a
clientului nostru, angajatorul are obligația legală de a-ți reține datele personale colectate în cursul
procesului de recrutare pentru constituirea dosarului de angajare și încheierea contractului de
muncă.
•Toate datele personale pe care ni le-ai pus la dispoziție le vom șterge din bazele noastre de
date cu cu excepția situațiilor când avem o obligație legală de a face aceasta în strictă conformitate
cu legislatia în vigoare.
•În situația în care nu ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil este posibil să
dorim să-ți păstrăm datele personale timp de inca 2 ani, pentru eventualitatea în care în compania
noastră vor fi disponibile noi posturi pentru care te potrivești. Poți oricând retrage ulterior
consimțământul tău dacă consideri necesar, contactându-ne în acest sens.
•Dacă nu ai fost selectat pentru ocuparea postului disponibil și nu dorim să păstrăm datele
tale personale, la încheierea procesului de recrutare, vom șterge complet datele tale personale pe
care ni le-ai pus la dispoziție. În mod similar, dacă ți-am solicitat consimțământul pentru reținerea
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datelor tale personale și fie nu ni l-ai acordat (inclusiv nu ai răspuns la solicitarea noastră), fie ni
l-ai acordat dar ai solicitat ulterior retragerea acestuia, vom șterge datele tale personale pe care ni
le-ai pus la dispoziție în procesul de recrutare.
Accesul la datele tale personale
•Datele tale personale sunt distribuite intern, doar în scopul precizat mai sus, către angajații
companiei noastre care sunt implicați în procesul de recrutare.
•Datele dvs. personale pot fi partajate cu terți care furnizează servicii în timpul
procesului de recrutare (de exemplu, servicii de găzduire și stocare a datelor, instrumente de
resurse umane, juriști, IT și alți consilieri, atunci când este necesar în mod rezonabil). Acești
furnizori de servicii pot primi doar cantitatea minimă necesară de date cu caracter personal și
numai atunci când este necesar. Vom împărtăși datele dvs. personale numai cu acești furnizori de
servicii care s-au angajat să respecte cerințele confidențiale, precum și obligațiile stabilite în legile
aplicabile privind protecția datelor și în acordurile noastre de cooperare.
•Nu vom transfera datele tale personale către alți terți, cu excepția situațiilor când avem o
obligație legală de a face aceasta (către instituții de control abilitate, la solicitarea unui organ
competent al Republicii Moldova etc.).
Asigurarea securității datelor tale personale
•Pentru noi, securitatea datelor tale personale este foarte importantă. Am implementat
politici și proceduri pentru a ne asigura că datele tale nu sunt pierdute, distruse accidental, alterate,
folosite în alt scop decât cel precizat mai sus, divulgate către terțe părți sau accesate de către
angajați ai noștri care nu au acest drept în exercitarea sarcinilor de lucru.
Drepturile tale
În calitate de subiect al datelor personale pe care le deținem despre tine ai o serie de drepturi cu
privire la acestea. Aceste drepturi sunt următoarele:
Dreptul de a fi informat - Această notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal
conține informațiile pe care ai dreptul să le cunoști.
Dreptul de acces la date- Te rugăm să ne contactezi în scris, la punctul de contact indicat
mai sus în cadrul acestui document, dacă dorești confirmarea prelucrării datelor tale personale și
acces la acestea.
Dreptul la rectificarea datelor- Te rugăm să ne informezi în scris cu privire la orice dată
personală pe care dorești să o rectifici/actualizezi și vom da curs cererii tale în cel mult 30 zile de
la data la care ai transmis o astfel de solicitare scrisă către noi. În cazurile în care aceste date
personale au fost transferate, conform condițiilor precizate mai sus în document, către terțe părți,
vom asigura rectificarea lor și de către aceste terțe părți.
Dreptul la ștergerea datelor- În anumite condiții, îți poți exercita dreptul de ștergere a
datelor tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție (de exemplu dacă aceste date nu mai sunt
necesare în relație cu scopul pentru care au fost colectate sau îți retragi consimțământul asupra
prelucrării datelor dacă ne-a fost furnizat un astfel de consimțământ). Ne vom conforma unei
solicitări scrise în acest sens, ținând cont de faptul că anumite date nu pot fi în mod rezonabil șterse
mai devreme de încheierea procesului de recrutare.
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - Ne poți indica că putem să reținem datele
tale dar că nu dorești să le prelucrăm în continuare, inclusiv să mai transmitem comunicări către
tine de orice tip. Dacă este posibil, vom informa acestei solicitări și terțe părți care dețin datele
tale (dacă datele tale au fost transferate către terțe părți așa cum se precizează mai sus în acest
document).
Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor Dacă dorești, vom opri
prelucrarea datelor tale în baza interesului legitim și în scopul derulării procesului de recrutare.
Vă puteți exercita drepturile prin trimiterea cererii dvs. într-un formular scris la adresa de email dpo@mogo.md. Vom evalua astfel de solicitări în conformitate cu legea aplicabilă și vom
răspunde în termen de 30 de zile.
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Plângeri
•Dacă consideri că organizația noastră nu a respectat drepturile tale cu privire la prelucrarea
datelor tale personale, ai posibilitatea de a înainta o plângere în acest sens către Centrul Național
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Poți obține informații privind modalitatea de
depunere a unei astfel de plângeri accesând website-ul https://datepersonale.md/ – secțiunea
“Plângeri și Sesizari”

