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Aviz de confidențialitate al Sova Assessment 

Limited (pentru candidați) 

Prezentul Aviz de confidențialitate este pus la dispoziție în beneficiul tuturor 
candidaților și persoanelor care încarcă date cu caracter personal și alte informații în 
instrumentul de evaluare online și pentru serviciile conexe oferite de Sova 
Assessment Limited (Instrumentele Sova Assessment). Instrumentele Sova 
Assessment sunt puse la dispoziție în numele unui angajator, angajator potențial sau 
altei organizații client care a luat decizia de a folosi Instrumentele Sova Assessment 
(Organizația client) în cadrul unei campanii de recrutare specifice sau al unui proiect 
similar.  

În sensul prezentului Aviz de confidențialitate, candidat sau persoană înseamnă orice 
persoană care fie urmărește să se angajeze la o Organizație client; fie parcurge 
compania de recrutare sau de dezvoltare sau un proiect similar. 

Legislația privind protecția datelor înseamnă Regulamentul general privind protecția 
datelor din Marea Britanie (RGPD din Marea Britanie), Legea privind protecția datelor 
din 2018 (LPD 2018), Regulamentul privind confidențialitatea și comunicațiile 
electronice (Directiva CE) din 2003 (RCCE) și toate celelalte acte normative privind 
protecția datelor aplicabile în Marea Britanie, aflate în vigoare în orice moment 
împreună cu (în cazul în care Organizația client se află în UE) Regulamentul general 
privind protecția datelor din UE (RGPD din UE) 2016/679) și toate celelalte acte 
normative privind protecția datelor din UE, aflate în vigoare în orice moment.    

RGPD din Marea Britanie este foarte similar cu RGPD din UE. În prezenta procedură, 
orice referire doar la „RGPD” înseamnă atât „RGPD din Marea Britanie”, cât și „RGPD 
din UE”. 

1. INTRODUCERE 

Sova Assessment și-a asumat angajamentul de a acționa în conformitate cu Legislația 
actuală privind protecția datelor și, în consecință, de a vă proteja confidențialitatea. 
Prezentul Aviz de confidențialitate indică modul în care prelucrăm datele și cuprinde: 
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 statutul nostru, în sensul Legislației privind protecția datelor. 

 domeniul de aplicare și persoanele cărora li se aplică avizul, din punct de 
vedere al datelor cu caracter personal. 

 cine suntem și cine trebuie contactat.  

 datele cu caracter personal referitoare la persoana dvs., colectate și păstrate 
de către noi. 

 modul în care colectăm aceste date. 

 modul în stocăm și folosim datele cu caracter personal. 

 temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm datele cu caracter personal. 

 informații privind transferurile către terți și transferurile internaționale. 

 drepturile dvs. ca persoană vizată. 

2. ACȚIONĂM  ÎN CALITATE DE PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ DE CĂTRE OPERATORUL DE 
DATE, ÎN NUMELE ORGANIZAȚIEI CLIENT   

În sensul Legislației privind protecția datelor, Sova Assessment acționează ca 
persoană împuternicită de către operatorul de date în legătură cu prelucrarea datelor 
cu caracter personal ale candidaților. Acest lucru înseamnă că Sova prelucrează datele 
dvs. cu caracter personal la indicațiile Organizației client (respectiv angajatorul sau 
angajatorul potențial cu care aveți legătură) care a comandat utilizarea Instrumentelor 
Sova Assessment.  

Organizația client este operatorul de date în sensul Legislației privind protecția 
datelor. Mai multe informații referitoare la modul de colectare și prelucrare a datelor 
cu caracter personal de către Organizația client sunt incluse în Avizul de 
confidențialitate al Organizației client. 

3. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezentul Aviz de confidențialitate este pus la dispoziție în beneficiul tuturor 
candidaților ale căror date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul 
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informațiilor introduse de către aceștia în Instrumentele Sova Assessment, atunci când 
se oferă feedback după parcurgerea unei evaluări online, și/sau după participarea la 
un proces de recrutare sau dezvoltare de orice tip sau în cadrul unui proiect similar. 
Prezentul Aviz se aplică, de asemenea, tuturor candidaților ale căror date cu caracter 
personal sunt colectate prin intermediul Organizației client (angajatorul sau 
angajatorul potențial cu care aveți legătură) și ne sunt puse la dispoziție în 
conformitate cu cerințele Legislației privind protecția datelor. 

4. CINE SUNTEM ȘI CINE TREBUIE CONTACTAT  

4.1 Cine suntem  

Suntem Sova Assessment Limited, societate comercială înregistrată în Anglia, cu 
sediul social în Sterling House, 19/23 High Street, Kidlington, Oxfordshire, England, 
OX5 2DH. Adresa Biroului European al Sova Assessment Limited este Suite 2241, 26 
Upper Pembroke Street, Dublin 2. Suntem specialiști în evaluări online, iar scopul 
nostru este de a ajuta angajatorii să ia decizii corecte și în cunoștință de cauză; și să se 
asigure că evaluările reprezintă cea mai bună experiență posibilă pentru candidați.  

Oferim soluții de evaluare digitale, servicii de consultanță în domeniul 
managementului talentelor, precum și o gamă de soluții de formare personalizate. 

4.2 Responsabilități 

La Sova Assessment, avem un Responsabil cu protecția datelor care are 
responsabilitatea, în cadrul companiei noastre,  de a se asigura că prezentul aviz este 
pus la dispoziția candidaților înainte ca Sova Assessment să colecteze/prelucreze 
datele cu caracter personal ale acestora.  

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat direct aici (deși, în cazul 
în care aveți întrebări privind datele dvs. cu caracter personal, vă recomandăm să 
contactați mai întâi Organizația client – în calitate de operator de date): 

 compliance@sovaassessment.com 

 0207 947 4330  
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Sova Assessment a contractat serviciile GRCI Law pentru a acționa ca Responsabil cu 
protecția datelor (RPD) pentru noi. Așadar, Sova Assessment va solicita sfaturi, 
îndrumări și informații de la RPD ori de câte ori este necesar. 

5. TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM  

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în numele Clientului Sova atunci 
când folosiți Instrumentele Sova Assessment sunt enumerate mai jos: 

Tipul de date cu caracter personal: Sursa: 

Numele și adresa de e-mail  Dvs. – atunci când parcurgeți o 
evaluare online, în situația în care se 
oferă feedback după finalizarea 
evaluării online și/sau atunci când 
participați la un proces de recrutare 
sau dezvoltare de orice tip sau la un 
proiect similar. 

De asemenea, datele pot fi colectate 
de la Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) 

Numele de utilizator sau un element de 
identificare similar  

Este generat automat din platforma 
noastră de evaluare online  

Numărul de contact Dvs. – după finalizarea evaluării online 
în cadrul căreia vi se oferă feedback. 

  

Datele pot fi colectate și de la 
Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) 

Vârsta Dvs. – atunci când parcurgeți o 
evaluare online, în situația în care se 
oferă feedback după finalizarea 
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evaluării online și/sau atunci când 
participați la un proces de recrutare 
sau dezvoltare de orice tip sau la un 
proiect similar. 

Datele pot fi colectate și de la 
Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) 

Fotografia dvs. Este posibil ca Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) să vă solicite să 
puneți la dispoziție fotografia atunci 
când participați la un proces de 
recrutare sau dezvoltare de orice tip; 
sau la un proiect similar. 

Un interviu video  Este posibil să vi se solicite să 
participați la un interviu video în cadrul 
procesului de recrutare și/sau de 
dezvoltare; sau a unui proiect similar. 

Informațiile colectate și introduse în CV  Este posibil ca Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) să vă solicite acest 
lucru atunci când participați la un 
proces de recrutare sau dezvoltare de 
orice tip; sau la un proiect similar. 

Informații privind orice dizabilitate a dvs. Dvs. – atunci când parcurgeți o 
evaluare online, și/sau atunci când 
participați la un proces de recrutare 
sau dezvoltare de orice tip; sau la un 
proiect similar. 
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Datele pot fi colectate și direct de la 
Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) 

Detalii privind studiile și experiența 
profesională 

Dvs. - atunci când participați la un 
proces de recrutare sau dezvoltare de 
orice tip; sau la un proiect similar. 
Datele pot fi colectate și de la 
Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) 

Adresa IP  Dvs. - atunci când participați la un 
proces de recrutare sau dezvoltare de 
orice tip; sau la un proiect similar.  

 

6. SCOPUL PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL  

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în numele Organizației client care a 
comandat utilizarea Instrumentelor Sova Assessment (și a serviciilor conexe) în 
următoarele scopuri: 

Tipul de date cu caracter personal: Scopul: 

Numele, adresa de e-mail, numărul de 
telefon și numele de utilizator sau un alt 
element de identificare similar  

Să vă administrăm o invitație generată 
electronic care vă va permite să 
parcurgeți evaluarea online. 

Să punem la dispoziția dvs. și/sau a 
Organizației Client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) un raport de 
evaluare în care să fie afișate 
rezultatele evaluării parcurse de către 
dvs. 
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Atunci când se oferă feedback după 
finalizarea unei evaluări online, pentru 
sesiunea de feedback care va fi 
parcursă cu noi. 

Atunci când participați la un proces de 
recrutare sau dezvoltare de orice tip; 
sau la un proiect similar, pentru a ajuta 
angajatorul să ia decizii corecte și în 
cunoștință de cauză în cadrul acestui 
proces.    

Vârsta Folosim vârsta doar în scopuri de 
cercetare și dezvoltare, în formă 
anonimă; pentru a elabora norme 
psihometrice și date de valabilitate 
și/sau pentru a contribui la elaborarea 
manualelor noastre psihometrice  

Fotografia dvs. Să ajutăm Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) să vă identifice 
atunci când participați la un proces de 
recrutare sau dezvoltare de orice tip; 
sau la un proiect similar. 

Un interviu video  Să folosim interviul în cadrul procesului 
de recrutare și/sau dezvoltare; sau în 
cadrul unui proiect similar, pentru a 
ajuta Organizația client 
(angajatorul/angajatorul potențial cu 
care aveți legătură) să adopte decizii 
corecte și în cunoștință de cauză. 

Informațiile colectate și introduse în CV  Să folosim informațiile în cadrul 
procesului de recrutare și/sau 
dezvoltare; sau în cadrul unui proiect 
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similar, pentru a ajuta Organizația 
client (angajatorul/angajatorul 
potențial cu care aveți legătură) să ia 
decizii corecte și în cunoștință de 
cauză.  

 

Informații privind orice dizabilitate a dvs. Atunci când este necesar, pentru 
efectuarea unor ajustări rezonabile, 
pentru a vă permite să parcurgeți 
evaluarea online și/sau să participați la 
un proces de recrutare sau dezvoltare 
de orice tip; sau la un proiect similar. 

Detalii privind studiile și experiența 
profesională  

Folosim aceste detalii doar în scopuri 
de cercetare și dezvoltare, în formă 
anonimă; pentru a elabora norme 
psihometrice și date de valabilitate 
și/sau pentru a contribui la elaborarea 
manualelor noastre psihometrice 

Adresa IP  Pentru funcționarea platformei noastre 

 

7. TEMEIUL JURIDIC ÎN BAZA CĂRUIA EFECTUĂM PRELUCRAREA  

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar în conformitate cu instrucțiunile 
cuprinse în contractul cu Organizația client. Temeiurile noastre juridice pentru 
prelucrarea datelor dvs. derivă din cele ale Organizației client (angajatorul/angajatorul 
potențial cu care aveți legătură), și cuprind: 

Interesul legitim 

 să elaborăm evaluări psihometrice online și oricare dintre produsele și 
serviciile noastre.  
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 să ajutăm Organizația client (angajatorul/angajatorul potențial cu care aveți 
legătură) pentru ca aceasta să poată lua decizii corecte și în cunoștință de 
cauză pentru propriul proces de recrutare și/sau dezvoltare. 

 să vă oferim dvs., ca persoană, feedback în legătură cu orice rezultate ale 
evaluării. 

 să ținem evidențele noastre la zi. 

 să parcurgem procesul de cercetare și dezvoltare pentru a ne îmbunătăți 
produsele și serviciile.  

Derularea unui contract 

 să se permită derularea unui contract (precum un contract de muncă 
existent) sau să se facă demersuri înainte de încheierea unui contract 
(precum un contract de muncă potențial nou pentru o persoană care ar 
putea fi recrutată). 

Consimțământ: 

 în legătură cu prelucrarea datelor care aparțin unor categorii speciale (pe 
care le prelucrăm doar atunci când Organizația client ne solicită acest 
lucru).  
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Tipul de date cu caracter personal: Temeiul juridic pentru prelucrare: 

Numele și adresa de e-mail  Interes legitim 

Derularea unui contract 

Numele de utilizator sau un element 
similar de identificare  

Interes legitim 

Numărul de contact Interes legitim 

Vârsta Interes legitim 

Fotografia Interes legitim 

Un interviu video Interes legitim 

Informațiile colectate și introduse în CV  Interes legitim 

Informații privind orice dizabilitate a 
dvs.  

Interes legitim 

Detalii privind studiile și experiența 
profesională  

Interes legitim 

Adresa IP  Interes legitim 

 

8. CATEGORIILE SPECIALE DE DATE  

Prelucrăm date aparținând unor categorii speciale, colectate de la dvs., în numele 
Organizației client (angajatorul/angajatorul potențial cu care aveți legătură), doar 
atunci când v-ați exprimat consimțământul în acest sens. Astfel de date aparținând 
unor categorii speciale se limitează doar la ceea ce furnizați dvs., persoana vizată, și 
sunt prelucrate de către noi doar după ce v-ați exprimat consimțământul în acest sens 
atunci când ați fost de acord să folosiți Instrumentele Sova Assessment în vederea 
campaniei de recrutare sau a unui proiect al Organizației client.  
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Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt: 

Tipul de date cu caracter personal: Temeiul juridic pentru prelucrare: 

Naționalitatea 

Sexul 

Etnia 

Rasa 

La care se adaugă orice categorii 
speciale suplimentare de date ce ar putea 
fi solicitate de către Organizația client 
(angajatorul cu care aveți legătură) 

Interes legitim 

Consimțământ 

 

9. CONSIMȚĂMÂNTUL 

Consimțământul este necesar pentru ca Sova Assessment să prelucreze datele 
aparținând unor categorii speciale la care se face referire mai sus. Acest 
consimțământ se obține de către Organizația client (angajatorul/angajatorul potențial 
cu care aveți legătură) în momentul în care sunteți de acord să folosiți Instrumentul 
Sova Assessment înainte de introducerea oricăror informații în acest instrument.  

Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea, de către 
noi, a datelor dvs. aparținând unor categorii speciale, prin contactarea Organizației 
client (a angajatorului/angajatorului potențial cu care aveți legătură) cu scopul de a o 
informa că vă retrageți simțământul. Procesul prin care trebuie să contactați 
Organizația client este prezentat în Avizul de confidențialitate al Organizației client. 

10. DEZVĂLUIREA DATELOR 

Este posibil ca Sova Assessment să partajeze datele dvs. cu terți și în scopurile 
enunțate mai jos:  
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Filialele Sova Assessment  

 oricare dintre filialele noastre, în scopuri legate de cercetare și dezvoltare, 
de exemplu, pentru elaborarea normelor psihometrice și a datelor de 
valabilitate și/sau pentru a contribui la elaborarea manualelor noastre 
psihometrice. În această privință, datele sunt partajate doar în formă 
anonimă sau agregată.  

Terți (care acționează ca subcontractanți împuterniciți de către operatorul de date) 

 asociați care prestează servicii în numele nostru pentru a ne permite să 
livrăm Instrumentele Sova Assessment (și serviciile conexe). 

 prestatori care livrează pentru noi servicii IT, servicii de administrare a 
sistemului sau servicii aferente platformelor, precum și prestatori care oferă 
orice alte servicii conexe serviciului furnizat de către noi. 

Conform cerințelor incluse în Legislația privind protecția datelor, orice partajare a 
datelor cu caracter personal face obiectul obligațiilor de confidențialitate adecvate și 
a măsurilor de protecție în acest sens, conform celor prevăzute mai jos.  

 sunt în vigoare clauze contractuale relevante care asigură adoptarea, de 
către terți, a precauțiilor necesare în legătură cu securitatea datelor. 

 procesele terților sunt verificate pentru a asigura adoptarea măsurilor de 
protecție adecvate. 

11. TRANSFERURILE INTERNAȚIONALE DE DATE  

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în afara Marii Britanii și a 
SEE (care cuprinde toate țările UE la care se adaugă Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia), luăm toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a asigura că 
protecția oferită de RGPD va continua să se aplice și după transferul datelor și că 
datele dvs. sunt tratate în condiții de securitate și conform prezentului Aviz de 
confidențialitate, precum și cerințelor cuprinse în Legislația privind protecția datelor. 
Acest lucru înseamnă că atunci când exportăm date în străinătate, ne vom asigura că 
se respectă una dintre măsurile de mai jos: 
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 măsurile de protecție aplicate în țara din afara Marii Britanii/UE sunt 
considerate adecvate de către UE. 

 există clauze contractuale relevante care asigură adoptarea, de către terți, a 
precauțiilor în legătură cu securitatea datelor. 

 procesele derulate de terți sunt verificate pentru a asigura adoptarea 
măsurilor de protecție adecvate. 

 se aplică motive specifice pentru transfer (derogări), cum ar fi 
consimțământul persoanei. 

12. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR  

Sova Assessment va prelucra datele cu caracter personal pe perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate aceste date, conform celor 
convenite cu Organizația client (angajatorul/angajatorul potențial cu care aveți 
legătură). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Avizul de 
confidențialitate al Organizației client.  

Cu excepția cazului în care Sova primește alte instrucțiuni din partea Organizației 
client, toate datele cu caracter personal ale candidaților colectate în sistemele Sova 
vor aduse în formă anonimă, în scopul activităților Sova, în termen de 6 luni de la data 
la care au fost transmise, iar „cheia digitală” pentru eliminarea caracterului anonim al 
datelor cu caracter personal va fi pusă la dispoziția Organizației client. Ulterior, cheia 
digitală va fi ștearsă definitiv din sistemele Sova.  

De îndată ce sunt aduse în formă anonimă, datele pot fi folosite în continuare de 
către Sova în vederea elaborării de norme noi și dezvoltării programelor informatice și 
serviciilor Sova. Aceste date în formă anonimă pot fi folosite în continuare de către 
Sova, pe perioadă nedeterminată.  

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind perioadele specifice de păstrare 
a datelor, vă rugăm să ne contactați (a se vedea secțiunea 4.2 privind modalitatea în 
care ne puteți contacta). 
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13. PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT  

Procesul decizional automatizat înseamnă adoptarea unor decizii în ceea ce vă 
privește fără a se folosi implicarea umană. De obicei, produsele și serviciile pe care 
Sova Assessment vi le furnizează, în numele clienților noștri (angajatorul/angajatorul 
potențial cu care aveți legătură), nu sunt folosite izolat în cadrul procesului de 
recrutare sau dezvoltare, ci sunt mai degrabă folosite pentru a-i ajuta pe angajatori să 
adopte decizii corecte și în cunoștință de cauză.  

În cazul în care o Organizație client (angajatorul/angajatorul potențial cu care aveți 
legătură) folosește Instrumentele Sova Assessment astfel încât se ia o decizie în 
privința dvs. doar în baza interacțiunii dvs. cu Instrumentele Sova Assessment, această 
utilizare va avea loc fie în baza a ceea ce este necesar pentru încheierea sau derularea 
unui contract între Organizația client și dvs., fie în baza consimțământului explicit 
exprimat de către dvs. În astfel de situații, aveți, în temeiul Legislației privind protecția 
datelor, diferite drepturi în legătură cu această prelucrare, inclusiv dreptul de a vă 
opune prelucrării și dreptul de a obține intervenția umană din partea Organizației 
client, dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. Vă rugăm 
să contactați Organizația client (angajatorul/angajatorul potențial cu care aveți 
legătură) în cazul în care aveți orice întrebări privind utilizarea procesului decizional 
automatizat în această situație. 

14. CUM ASIGURĂM PĂSTRAREA DATELOR DVS. ÎN CONDIȚII DE SECURITATE  

Sova Assessment și-a asumat angajamentul de a asigura securitatea datelor dvs. În 
calitate de persoană împuternicită de către operatorul de date, ne asigurăm că se fac 
toate demersurile necesare pentru a asigura protecția împotriva pierderii potențiale, 
dezvăluirii neautorizate sau accesului neautorizat în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care le prelucrăm sau utilizăm. Sova Assessment adoptă 
următoarele măsuri de protecție pentru a asigura securitatea datelor dvs.  

 datele candidaților vor fi aduse în formă anonimă în termen de 6 luni de la 
data la care au fost transmise în sistemele Sova, cu excepția cazului în care 
Organizația client cu care aveți legătură dispune altfel (a se consulta 
secțiunea 12 de mai sus). 
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 accesul la datele cu caracter personal este restricționat, fiind permis doar 
persoanelor autorizate. 

 se aplică politici de criptare sigure. 

 toate prevederile certificării ISO 27001. 

15. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ  

În perioada în care ne aflăm în posesia datelor dvs. cu caracter personal sau în care le 
prelucrăm, dvs., în calitate de persoană vizată, aveți în permanență următoarele 
drepturi: 

 Dreptul de acces – aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care 
le păstrăm în legătură cu dvs.  

 Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a corecta datele incorecte sau 
incomplete pe care le păstrăm în legătură cu dvs. 

 Dreptul de a fi uitat – în anumite împrejurări, puteți să solicitați ca datele pe 
care le păstrăm în legătură cu dvs. să fie șterse din evidențele noastre. 

 Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care se aplică anumite 
condiții, aveți dreptul să restricționați prelucrarea. 

 Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a solicita, în anumite 
situații, transferul datelor pe care le păstrăm în legătură cu dvs. către o altă 
organizație. 

 Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune anumitor tipuri de 
prelucrări, precum marketingul direct. 

 Dreptul de a vă opune prelucrării automatizate, inclusiv profilării.  

 Dreptul la control jurisdicțional: în cazul în care vă respingem cererea în 
baza drepturilor de acces, vă vom indica motivul care a stat la baza acestei 
decizii. Aveți dreptul de a depune o plângere, conform clauzei 17 de mai 
jos. 
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Vă puteți exercita dreptul, contactându-ne la următoarea adresă de e-mail – 
compliance@sovaassessment.com 

Toate solicitările de mai sus vor fi transmise Organizației client care acționează în 
calitate de Operator de date, sau unui terț, în cazul în care în prelucrarea datelor dvs. 
cu caracter personal este implicat un terț (conform celor indicate la clauza 10 de mai 
sus). 

16. MODIFICĂRI 

Este posibil să actualizăm și să modificăm prezentul Aviz de confidențialitate în mod 
periodic.  Orice actualizări vor fi publicate pe site-ul nostru internet. 

17. PLÂNGERI 

În cazul în care doriți să depuneți o plângere în legătură cu modul în care datele dvs. 
cu caracter personal sunt prelucrate de către Sova Assessment (sau de către terți, 
conform celor descrise la punctul 10 de mai sus), sau cu modul de soluționare a 
reclamației dvs., aveți dreptul de a depune o plângere direct la autoritatea de 
supraveghere și la reprezentații Sova Assessment în domeniul protecției datelor.  

Sova Assessment a contractat serviciile GRCI Law pentru a acționa în calitate de 
Responsabil cu protecția datelor (RPD). Așadar, ori de câte ori este necesar, Sova 
Assessment va solicita de la RPD sfaturi, îndrumări și informații. 
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Detaliile pentru fiecare dintre aceste persoane de contact sunt:  

Numele persoanei de 
contact 

Autoritatea de 
supraveghere 

Responsabilul cu protecția datelor  

Adresă – prima linie Data Protection 
Commission 

GRCI Law 

Adresă – a 2-a linie: 21 Fitzwilliam Square   GRC International Group Plc 

Unit 3, Clive Court 

 

Adresă - a 3-a linie: South Bartholomew’s Walk 

Cambridgeshire Business Park 

Adresă - a 4-a linie: Dublin 2 Ely 

Cambridgeshire 

Cod poștal: D02 RD28 CB7 4EA 

Țara:  Irlanda Anglia 

Adresă de e-mail: mailto:casework@ico.org.uk  

Data Protection Commission 

compliance@sovaassessment.com 

 

  ISTORICUL MODIFICĂRILOR  

Ultima actualizare a fost efectuată în 24 mai 2021, V 2.1 

 


