DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE A
AGROSTAR UITZENDORGANISATIE B.V.

1. Introducere
Agrostar uitzendorganisatie B.V. acordă o importanță deosebită gestionării atente și sigure a informațiilor confidențiale
ale vizitatorilor site-ului său de internet, a candidaților, angajaților și liber profesioniștilor. Acesta este motivul pentru
care Agrostar uitzendorganisatie B.V. a elaborat această declarație de confidențialitate. Agrostar uitzendorganisatie
B.V. gestionează și asigură informațiile cu caracter personal, asigurându-le cea mai mare atenție posibilă. Prin această
declarație de confidențialitate, Agrostar uitzendorganisatie B.V. vă oferă o idee despre modul în care Agrostar
uitzendorganisatie B.V. gestionează datele dvs. cu caracter personal în astfel de situații care pot apărea,
în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).
2. Cine suntem
Din 2001, AgroStar uitzendorganisatie B.V. este activă în sectorul agricol. Majoritatea angajaților noștri provin din
România și Polonia. Birourile agenției de plasare a forței de muncă sunt situate la adresa: Valbrugweg 6, 1735 EC ‘t Veld
(provincia Noord-Holland). Găsirea soluțiilor potrivite de muncă dintre angajator și afacerea noastră este specialitatea
noastră. În principal, detașăm personal în sectorul agricol.
AgroStar uitzendorganisatie B.V. este operator de date în sensul RGPD și, prin urmare, are control asupra prelucrării
datelor cu caracter personal și determină scopul și mijloacele de prelucrare. AgroStar uitzendorganisatie B.V. desfășoară
uneori și alte activități pentru a efectua servicii în acest sens. În aceste situații, AgroStar uitzendorganisatie B.V. este
responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. AgroStar uitzendorganisatie B.V. încheie acorduri
contractuale cu aceste companii privind modul în care sunt tratate datele dvs. cu caracter personal, astfel încât
confidențialitatea dvs. să rămână asigurată.
3. Informații tehnice
Când vizitați site-ul nostru, acesta colectează automat informații despre (dispozitivele) vizitatorilor noștri. Acestea pot fi
considerate informații, de exemplu, despre dispozitivul cu care este accesat site-ul de internet, adresa IP a dispozitivului,
adresa IP a furnizorului dvs. de servicii de internet, sistemul de operare utilizat de dvs., data și ora vizitei dvs., adresa de
internet a site-ului de la care ați fost conectat direct, paginile pe care le accesați și informațiile pe care le-ați vizualizat pe
site-ul de internet, geolocalizarea locației dvs. și materialele pe care le trimiteți și descărcați de pe site-ul de internet. Noi
utilizăm aceste informații tehnice pentru a gestiona site-ul de internet și pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența site-ului
nostru.
4. Modulele cookie
AgroStar uitzendorganisatie B.V. Utilizează module cookie și statistici de internet. Acest lucru ne permite să vedem,
de exemplu, modul în care vizitatorii ne utilizează site-ul. Prin urmare, ne putem adapta site-ul de internet conform
preferințelor de utilizare ale vizitatorilor noștri. Modulele cookie sunt mici fragmente de text informativ care sunt stocate
pe calculatorul dvs. La o vizitare ulterioară a site-ului nostru, aceste mici fragmente de text sunt identificate și vor face mai
simplă vizita dvs. Puteți citi mai multe despre politica noastră privind modulele cookie pe www.agrostar.nl.

5. Când colectăm datele dvs. cu caracter personal?
Avem permisiunea de a păstra și prelucra datele dvs. în următoarele cazuri:

• Dacă ați acordat permisiune companiei AgroStar uitzendorganisatie B.V. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter 		
personal pentru unul sau mai multe scopuri.

•

Dacă prelucrarea este esențială pentru implementarea unui acord în care sunteți parte sau pentru a lua măsuri

•

Dacă prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală care i se aplică companiei

la cererea dvs. înainte de încheierea unui acord;
AgroStar uitzendorganisatie B.V.;

•
• Dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau a unei sarcini în contextul 		
Dacă prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele celorlalți;
exercitării autorității publice atribuite companiei AgroStar uitzendorganisatie B.V.;

• Dacă prelucrarea este necesară pentru a apăra interesele legitime ale AgroStar uitzendorganisatie B.V. sau ale unei 		

terțe părți, cu excepția cazului în care interesele dvs. sau drepturile și libertățile fundamentale care obligă la protecția 		
datelor dvs. cu caracter personale prevalează asupra intereselor celor din urmă.

6. De ce colectăm datele dvs. cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate cu scopul de a vă furniza în cel mai bun mod posibil servicii de Resurse
Umane, inclusiv de angajare temporară, detașare, mediere, salarizare, administrare a salarizării, management al forței de
muncă, dezvoltare personală și detașare, dar și selecție și recrutare.
AgroStar uitzendorganisatie B.V. utilizează datele dvs. pentru următoarele scopuri:

• Gruparea cererii și ofertei pe piața forței de muncă.
• Informarea dvs. privind ofertele interesante de produse și servicii ale AgroStar uitzendorganisatie B.V. și terțelor părți.
• Înregistrarea orelor lucrate și prelucrarea lor în sistemul nostru de salarizare.
• Pentru a putea evaluare compatibilitatea și disponibilitatea privind medierea privind activitatea de lucru fixă sau 		
temporară sau o misiune, unde pot fi utilizate, de asemenea, rezultatele testelor.

• Pentru a trimite oferte comerciale, buletine informative și campanii promoționale care pot fi interesante pentru dvs., 		
numai dacă v-ați abonat pentru acest tip de serviciul (opt-in).

• Pentru a intra într-o și a menține o relație cu angajații sau privind forța de muncă/medierea cu dvs. și efectuarea 		
acțiunilor administrative relevante în acest sens.

• Pentru a ne respecta obligațiile de reintegrare și a îndeplini obiectivul (impus de autorități) de promovare a angajării 		
persoanelor care au acces (mai) limitat la piața forței de muncă.

• Pentru a putea stabili o misiune la client, într-un acord cu clientul, și pentru a menține și îndeplini acordul cu clientul.
• Pentru a prelucra datele în beneficiul clienților noștri, în contextul examinării anterior angajării.
• Pentru a vă stimula dezvoltarea personală și detașarea, inclusiv formare, școlarizare și testare.
• Pentru scopuri de management, inclusiv informații de management, desfășurare de controale interne și securitatea 		
companiei și efectuarea auditurilor și controalelor conturilor.

•
• Pentru a aplica pentru subvenții, reduceri de primă etc.
• Dacă am intrat într-o relație cu angajații sau privind forța de muncă/medierea cu dvs., pentru conformitatea cu 		
Scopuri legate de calitate, cum ar fi certificarea.

legislația și regulamentele, inclusiv, dar fără a se limita la, identificarea, legislația muncii, dreptul securității sociale și 		
fiscale, prevenirea fraudei și legislația privind sancțiunile naționale și internaționale.

7. Ce date cu caracter personal colectăm despre dvs.?
Dacă sunteți un solicitant de loc de muncă, un candidat, un lucrător detașat, angajat (temporar), antreprenor
independent și/sau relație de afaceri cu AgroStar uitzendorganisatie B.V., aceasta din urmă poate prelucra datele dvs.
cu caracter personal de mai jos. Sunteți responsabil că datele cu caracter personal furnizate de dvs. sunt corecte și actuale.
Solicitant de loc de muncă sau candidat

• Numele și adresa completă, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte detalii de contact
• Data de naștere, vârsta, sexul
• Curriculum vitae (CV), informații cu privire la instruire, stagii de practică și experiență de muncă
• Informații despre instruire și cursuri și/sau testare pe care le-ați efectuat-o individual sau prin intermediul nostru
• Informații despre disponibilitate și concediu
• Alte informații (care pot fi) importante în contextul evaluării caracterului adecvat al candidatului, de exemplu, referințe
și atestări și date referitoare la experiența de muncă

• Opțional, alt conținut prin care vă prezentați (video, imagini)
• Alte date decât cele menționate mai sus a căror prelucrare este necesară în temeiul aplicării legii sau care necesită 		
atenție sporită în acest sens

Lucrător detașat, angajat (temporar) și antreprenor independent
Dacă sunteți pregătit(ă) să lucrați/lucrați deja/ați lucrat pentru AgroStar uitzendorganisatie B.V. sau pentru clienții săi,
AgroStar uitzendorganisatie B.V. poate procesa datele de mai jos:

• Numele și adresa completă, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de cont bancar și alte detalii de contact
• Data de naștere, vârsta, sexul
• Curriculum vitae (CV), informații cu privire la instruire, stagii de practică și experiență de muncă
• Informații despre instruire și școlarizare și/sau testările pe care le-ați efectuat-o individual sau prin intermediul nostru
• Informații despre disponibilitate și concediu
• Naționalitate, număr de securitate socială și carte de identitate (copie), un posibil permis de muncă
• Informații în contextul examinării anterior angajării
• Informații privind natura și substanța medierile de muncă anterioară, precum și în ceea ce privește încetarea acesteia
• Alte informații (care pot fi) importante în contextul evaluării caracterului adecvat al candidatului, de exemplu, referințe
și atestări și date referitoare la experiența de muncă

•
• Opțional, alt conținut prin care vă prezentați (video, imagini)
• Alte informații decât cele menționate mai sus a căror prelucrare este necesară în temeiul aplicării legii sau care necesită
Alte informații referitoare la forța de muncă, salarizare și înregistrare a absenteismului

atenție sporită în acest sens

8. Terții
AgroStar uitzendorganisatie B.V. poate transmite datele dvs. cu caracter personal către alte entități ale AgroStar
uitzendorganisatie B.V., clienții săi, subcontractori (de exemplu, persoane împuternicite de către operatorul de date) care
furnizează servicii sau efectuează sarcini în numele AgroStar uitzendorganisatie B.V., furnizori, agenții guvernamentale
și alte relații de afaceri. Și în toate celelalte cazuri în care putem fi obligați să facem acest lucru, de exemplu, printr-o
hotărâre sau o sentință judecătorească.Furnizarea datelor cu caracter personal are loc pe baza unui interes legitim,
obligație legală și/sau pentru implementarea acordului, în conformitate cu scopurile enumerate la punctul
„De ce colectăm datele dvs. cu caracter personal”. Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise în afara Țărilor de Jos.
AgroStar uitzendorganisatie B.V. a luat măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal transmise
sunt protejate corespunzător.

9. Drepturile dumneavoastră
Apreciem faptul că vă puteți exercita cu ușurință drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal. Dacă doriți să vă exercitați în continuare unul din drepturile care vi se potrivesc, așa cum este specificat mai jos,
puteți să ne contactați.
Examinarea atentă și/sau modificarea datelor
Ne puteți contacta oricând prin e-mail la adresele info@agrostar.nl/dieuwertje@agrostar.nl, prin telefon la numărul
0226-421102 sau prin poștă (Valbrugweg 6, 1735EC, ‘t Veld) pentru a ne întreba ce (categorii de) date prelucrăm, scopurile
pentru care facem acest lucru, din ce surse sunt obținute datele și care sunt duratele noastre de păstrare.
În plus, ne puteți contacta oricând doriți să vă completați, corectați sau ștergeți datele. Dacă se va dovedi că am furnizat
date cu caracter personal incorecte despre dvs., vom corecta acest lucru.
După ce vom corecta datele dvs. cu caracter personal, vă vom informa în mod corespunzător.
Restricționarea prelucrării datelor dvs.
În cazul în care nu sunteți de acord cu conținutul datelor pe care le reținem despre dvs, puteți trimite o solicitare de
restricționare temporară a prelucrării datelor dvs. Într-un astfel de caz, vom aștepta distribuirea datelor dvs. până când
veți considera că acestea pot fi utilizate din nou. Puteți depune oricând o solicitare de restricționare a prelucrării,
prin e-mail la adresele info@agrostar.nl/dieuwertje@agrostar.nl, prin telefon la numărul 0226-421102 sau prin poștă
(Valbrugweg 6, 1735EC, ‘t Veld) .
În cazul în care limităm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă vom informa în mod corespunzător.
Dreptul de a transfera datele
Puteți solicita datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. într-un format curent, structurat și care
poate fi citit automat, prin e-mail la adresele info@agrostar.nl/dieuwertje@agrostar.nl, prin telefon la numărul
0226-421102 sau prin poștă (Valbrugweg 6, 1735EC, ‘t Veld). Aveți libertatea totală de a transfera aceste informații
către o terță parte.
Dreptul de a fi uitat
În cazul în care nu mai doriți să utilizați serviciile noastre, ne puteți trimite o solicitare pentru ștergerea tuturor datelor
dvs. cu caracter personal. Ne puteți solicita oricând să ștergem toate datele dvs., prin e-mail la adresele info@agrostar.nl/
dieuwertje@agrostar.nl, prin telefon la numărul 0226-421102 sau prin poștă (Valbrugweg 6, 1735EC, ‘t Veld) .
În plus, vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dvs. Vom înceta prelucrarea datelor
dvs. cu caracter personal pentru care v-ați dat consimțământul. Retragerea consimțământului dvs., totuși, nu afectează
prelucrarea care a avut deja loc.
Procedura, termenul de răspuns și costurile
Încercăm să procesăm solicitările dvs. menționate în acest capitol cât mai curând posibil, dar în orice caz, în maxim o lună
de zile. Suntem obligați să verificăm identitatea dvs. înainte de a da curs solicitărilor dvs. În principiu, solicitările dvs. sunt
prelucrate electronic, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau dacă solicitați în alt mod.
Pentru tratarea solicitărilor, așa cum s-a menționat mai sus, în principiu, nu vi se percepe niciun cost, cu excepția cazului
în care solicitările dvs. sunt exagerate sau aparent nefondate sau în cazul în care solicitați copii suplimentare împreună cu
solicitarea dvs. de examinare atentă.

10. Responsabilul cu protecția datelor
AgroStar uitzendorganisatie B.V. nu a numit un responsabil cu protecția datelor pentru a monitoriza aplicarea și
respectarea regulilor de confidențialitate. Persoana care se ocupă de monitorizarea aplicării și respectării regulilor
de confidențialitate este Dieuwertje de Boer (dieuwertje@agrostar.nl)
11. Securitatea
AgroStar uitzendorganisatie B.V. face tot posibilul să asigure în mod optim datele dvs. cu caracter personal împotriva
utilizării nelegitime. Facem acest lucru prin aplicarea unor măsuri fizice, administrative, organizatorice și tehnice.
De exemplu: numai persoanele autorizate au acces la date. Dacă și în măsura în care datele sunt furnizate către
persoanele împuternicite de către operatorul de date care furnizează servicii sau desfășoară misiuni în numele lor,
AgroStar uitzendorganisatie B.V. a decis că și aceștia vor asigura în mod optim datele cu caracter personal.
12. Durata de păstrare
AgroStar uitzendorganisatie B.V. păstrează datele cu caracter personal atât cât este necesar în scopul prelucrării și în
conformitate cu duratele legale de păstrare.
13. Întrebări, comentarii, reclamații sau scurgeri (suspectate) de date
Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal de către AgroStar
uitzendorganisatie B.V., puteți să ne contactați în scris sau prin e-mail la adresele info@agrostar.nl/dieuwertje@agrostar.
nl sau printr-o scrisoare: Valbrugweg 6, 1735EC, ‘t Veld. De asemenea, ne puteți contacta și telefonic la numărul de telefon
02264-21102.
Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea datelor dvs. cu caracter personale de către AgroStar uitzendorganisatie B.V., puteți
trimite, de asemenea, o reclamație către autoritatea olandeză de monitorizare „Autoriteit persoonsgegevens”.
14. Scurgerea de date
În cazul unor (suspiciuni de) scurgere de date, vă rugăm să raportați acest lucru direct prin e-mail la adresa
dieuwertje@agrostar.nl sau telefonic la 0226-421102.
15. Modificările
AgroStar uitzendorganisatie B.V. își rezervă dreptul de a modifica sau schimba această declarație de confidențialitate.
Niciuna dintre prevederile declarației de confidențialitate nu are ca scop stabilirea unei obligații sau a unui acord între
AgroStar uitzendorganisatie B.V. și o persoană vizată.
16. Alte dispoziții
Prevederilor acestei declarații de confidențialitate și tuturor litigiilor care decurg din acestea se aplică legislația olandeză.

