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DEPARTAMENTULUI DE HR
DE LA CONȘTIENTIZARE LA MĂSURI PENTRU ALINIEREA  
LA NOILE CERINȚE



DISCLAIMER

Acest material este o interpretare a GDPR, așa cum este el înțeles de compania HR 
Sincron, de la data publicării. Am studiat problematica GDPR pentru alinierea 
propriei companii la noile reglementări și am încercat să-i înțelegem logica. 

Principiile sunt aceleași pentru toate organizațiile, dar implementarea și  
respectarea GDPR vor fi adaptate nevoilor specifice fiecărei companii, în funcție de 
activitatea fiecăreia. De asemenea, simțim că nu toate aspectele și interpretările 
GDPR sunt bine clarificate.

Prin urmare, acest Ebook este furnizat numai în scopuri informative și nu ar trebui 
să fie invocat ca și consultanță juridică sau pentru a determina modul în care GDPR 
se poate aplica organizației dvs. 

Vă încurajăm să colaborați cu un profesionist calificat din punct de vedere juridic 
pentru a discuta despre GDPR, cum se aplică în mod specific 
organizației dvs. și cum se poate asigura conformitatea.

HR SINCRON SRL NU OFERĂ NICI O GARANȚIE, EXPRESĂ, IMPLICITĂ SAU 
STATUTARĂ, CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE DIN ACEST EBOOK. 

Acest eBook este furnizat “așa cum este”. Informațiile și punctele de vedere 
exprimate în acest material, se pot modifica fără notificare.

Puteți copia și utiliza acest Ebook numai pentru scopuri interne de referință.



IMPACTUL GDPR ASUPRA 
DEPARTAMENTULUI DE HR
De la conștientizare la măsuri pentru alinierea la 
noile cerințe

Odată cu introducerea GDPR, expresia „cu o putere mare vine și o mare  
responsabilitate” devine extrem de relevantă pentru departamentul tău de HR.

Datele și analiza lor au transformat departamentul de HR într-un partener  
strategic important în cadrul companiei tale, acum că ai la îndemână o gamă largă 
de tool-uri care să te ajute să îți îndeplinești sarcinile și să îți atingi obiectivele.

Cu toate acestea, accesul la informații sensibile și valoroase - așa ca datele cu 
caracter personal, aduce o mare responsabilitate pe umerii managerilor și  
angajaților din departamentul HR: să vă asigurați că datele sunt stocate și operate 
în siguranță și în concordanță cu noile reglementări.

S-a vorbit extrem de mult despre GDPR în ultima vreme și ai consumat probabil 
multă informație privind acest subiect, dar ai reușit să clarifici:

Cum schimbă GDPR modul în care gestionezi datele cu caracter  
personal?
Cât de mare va fi impactul asupra activității departamentului de HR? 
Ce drepturi și obligații trebuie să respecți?
Care sunt principiile care stau la baza GDPR?
Ce măsuri și pași sunt necesari pentru aliniere?
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INTRODUCERE

Prin acest eBook, ne propunem să te ajutăm să găsești răspuns la aceste  
întrebări și să ai o imagine clară asupra activităților necesare pentru a te alinia 
cerințelor GDPR în timp util.

CE ESTE GDPR? 

DREPTURILE POSESORULUI DE DATE 

IMPACTUL CERINȚELOR GDPR ASUPRA DEPARTAMENTULUI TĂU DE HR  

DEPARTAMENTUL TĂU DE HR E GATA SĂ ÎNTÂMPINE GDPR? 

PAȘI PENTRU ALINIEREA LA CERINȚELE GDPR

3 PRINCIPII DE BAZĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER  
PERSONAL

PROVOCĂRILE DEPARTAMENTULUI DE HR IVITE ODATĂ CU GDPR



Ești activ în Social Media?
Dacă nu, este timpul să o faci, mai ales că acesta este cel mai dinamic mod de a păstra 
legătura cu potențialii tăi clienți.

Apari în primele rezultate pe Google pentru căutările de servicii 
imobiliare?
Află cum te poți diferenția față de principalii tăi competitori din piață prin optimizări care 
să te ducă în primele căutări.

Comunici informații de interes clienților și prospecților tăi prin email?
Și, dacă nu, cum faci ca noutățile să ajungă la ei?

0
%

Din perspectivă de HR, GDPR-ul are rolul de a construi un lanț de încredere între cei trei 
actori implicați:

Posesorul de date - candidații și angajații companiei.
Operatorul de date - compania ta în calitate de angajator.
Procesatorul de date - orice companie care este autorizată de operatorul de date  
personale să prelucreze aceste date de interes din punct de vedere business pentru  
compania ta.

Procesarea - orice operațiune care se efectuează pe date cu caracter personal, indiferent 
dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, structura 
organizării, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ca să te asiguri de conformitatea cu GDPR, întregul proces ar trebui să pornească de la 
înțelegerea drepturilor consolidate prin acest nou cadru legal. Te invităm să le descoperi 
în secțiunea următoare.
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CE ESTE GDPR?
GDPR este cea mai importantă modificare în legislația privind confidențialitatea datelor 
din ultimii 20 de ani și va schimba modul în care compania ta și, implicit, departamentul de 
HR pot stoca și utiliza informațiile personale.

GDPR / General Data Protection Regulation sau Regulamentul General privind Protecţia 
Datelor face parte din Reglementările privind Protecția Datelor în Uniunea Europeană și 
va înlocui actuala Directivă privind Protecția Datelor.  

Scopul GDPR este să standardizeze și să consolideze drepturile cetățenilor europeni 
asupra confidențialității datelor. Acest lucru înseamnă că orice organizație care operează 
cu datele private ale oamenilor trebuie să întrunească noi standarde de TRANSPARENȚĂ, 
SECURITATE și RESPONSABILITATE.

Pentru a armoniza cadrul legal în țările UE, cele trei mari obiective ale GDPR sunt:
1. Consolidarea drepturilor indivizilor
2. Consolidarea obligațiilor companiilor
3. Creșterea dramatică a sancțiunilor în caz de nerespectare a legii.
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Ce rol are GDPR?
GDPR are rolul de a proteja viața privată a oamenilor în era digitală. Noua legislație 
are rolul de a armoniza legile privind confidențialitatea datelor în rândul statelor UE.

Este GDPR relevant pentru mine?
GDPR este relevant pentru compania ta dacă aceasta procesează datele personale 
ale oricărui cetățean din cele 28 de state membre UE.

Ce date vizează GDPR?
GDPR vizează procesarea de către companie a oricărui tip de date personale,  
incluzându-le pe cele ale angajaților, candidaților și ale altor persoane care  
interacționează cu compania ta.

FAQ despre GDPR

DREPTURILE POSESORULUI DE DATE

În calitate de cetățean al UE, GDPR îți garantează următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat - adică de a ști tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce 
sunt folosite, să le poți accesa, modifica și chiar să revoci consimțământul.

Dreptul de a accesa datele personale - ai dreptul să-ți accesezi datele personale ori de 
câte ori vrei.

Dreptul de a fi uitat -  ai dreptul de a cere ștergerea datelor personale, cu excepția  
anumitor cazuri, de exemplu atunci când datele personale sunt folosite pentru  
conformarea cu o obligație legală.

Dreptul de a restricționa procesarea - ai dreptul de a restricționa prelucrarea spre  
exemplu când consideri că datele personale nu sunt exacte și ai dreptul să soliciți  
verificarea acurateții lor.

Dreptul la portarea datelor - ai dreptul să îți muți rapid și ușor datele de la un terț la altul 
în lipsa altor condiții contractuale de care trebuie să fii informat înainte de a consimți  
prelucrarea datelor.

Dreptul la rectificare - ai dreptul de a solicita rectificarea datelor personale dacă  
acestea sunt inexacte sau incomplete și în special când datele personale nu au fost  
colectate direct.

Dreptul de a obiecta și de a restricționa luarea automată de decizii - creat să te apere 
de anumite decizii cu potențial negativ care ar putea fi luate fără intervenție umană, cum 
ar fi formele automatizate de prelucrare a datelor în scopul evaluării.

Compania ta procesează date cu caracter personal ale angajaților din diferite  
departamente (intern), cât și pe cele ale candidaților, clienților, prospecților (extern).  
O parte importantă din aceste date sunt procesate de departamentul de resurse umane, 
motiv pentru care...
Angajații departamentului de HR din compania ta trebuie să cunoască toate drepturile 
garantate de GDPR și tu să te asiguri că sunt pregătiți să răspundă, să reacționeze și 
să soluționeze solicitările primite.
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NOI DREPTURI PENTRU ANGAJAȚI
La fel ca în cazul oricăror persoane ale căror date sunt procesate de departamentul de 
HR, odată cu intrarea în vigoare a GDPR, și angajații companiei vor avea dreptul la mai 
multă transparență în legătură cu datele lor personale și motivele pentru care ai nevoie 
de ele.

Angajatul are dreptul de a fi informat despre:
Cât timp ai de gând să păstrezi datele în calitate de angajator
Dacă vei folosi datele pentru luarea automată de decizii
Dacă intenționezi să îi transferi datele în străinătate
Ce garanții de securitate a datelor există.

Angajatul trebuie să fie informat despre dreptul la rectificare și dreptul său de a 
depune o plângere către o autoritate de supraveghere.

Angajatul are „dreptul de a fi uitat”, adică îți poate solicita ștergerea datelor  
personale în anumite circumstanțe.

Departamentul de HR trebuie să se asigure că orice date personale ale angajatului 
sunt corecte, complete și actualizate.  

Angajatul trebuie să știe de ce sunt colectate anumite date și să fie asigurat că nu 
vor fi folosite în alte scopuri fără acordul său.

Date cu caracter personal = orice informații privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă.

Date speciale = date cu caracter personal mai sensibile, cum ar fi cele care dezvăluie  
originea rasială sau etnică a unei persoane, sau care se referă la sănătatea sau  
orientarea sexuală; sunt supuse unor norme mai stricte decât datele cu caracter  
personal “ordinare “.

Persoană fizică identificabilă = o persoană care poate fi identificată, direct sau  
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr 
de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe  
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale.

Protecţia datelor cu caracter personal = dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele 
caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația operatorilor și  
procesatorilor de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecție eficientă.
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IMPACTUL CERINȚELOR GDPR ASUPRA 
DEPARTAMENTULUI TĂU DE HR

Consecințele la nivelul departamentului de HR vor fi majore, dar cerințele GDPR te vor 
ajuta să consolidezi încrederea între compania ta, ca operator de date, candidați și  
angajați, ca posesori de date, și terți, ca procesatori de date. Iată mai jos principiile GDPR 
care vor avea impact în modul în care îți desfășori activitatea zilnică. 

NEVOIA DE CONȘTIENTIZARE
GDPR are un efect direct asupra datelor operate de departamentul de HR, deci trebuie să 
te asiguri că fiecare membru al echipelor de HR este la curent cu cele mai recente reguli 
privind confidențialitatea datelor.

IMPLICAREA UNUI RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
Responsabilul pentru protecția  datelor (DPO/ Data Protection Officer) va estima  
impactul GDPR asupra proceselor curente ale companiei tale și va interveni atunci când 
nu sunt aliniate cerințelor GDPR sau altor legi privind protecția datelor. Cu cât e implicat 
mai repede în proces, cu atât vei evita mai multe greșeli costisitoare.

ASIGURAREA DREPTURILOR POSESORILOR DE DATE
Oamenii ale căror date personale sunt procesate vor beneficia de consolidarea drepturilor 
sub cadrul legal GDPR, iar departamentul tău va trebui să fie pregătit să răspundă  
corespunzător cererilor și în timp util. Ține cont de noile drepturi, ca dreptul la  
portabilitatea datelor sau dreptul de a fi uitat, și gândește-te cum poți asigura toate 
aceste drepturi în operațiunile de zi cu zi. 

PROCESAREA LISTELOR
Conform GDPR, ești responsabil de ceea ce se întâmplă cu datele pe care le operezi, deci 
trebuie să fii capabil să demonstrezi că departamentul și compania ta acționează în  
concordanță cu GDPR.
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ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR PROCESATE DE TERȚI
Ai nevoie de securitate suplimentară când datele din departamentul de HR sunt pro-
cesate de alte organizații și trebuie să te asiguri că respectă, la rândul lor, noile regle-
mentări.

PRIVACY BY DESIGN
Este unul dintre principiile de bază GDPR pentru operatorii de date și se referă la respec-
tarea reglementării încă din stadiul de dezvoltare a unui produs sau serviciu - aplicațiile 
software utilizate în cadrul HR-ului ar trebui să fie gândite și dezvoltate de la început în 
direcția protejării datelor personale. 

PRIVACY BY DEFAULT
Principiul acesta se referă la faptul că trebuie să iei măsuri tehnice și organizatorice prin 
care să te asiguri că, în mod implicit, procesezi doar datele personale care îți sunt utile 
pentru a atinge un scop anume.

AUTORITATEA RESPONSABILĂ DE PROTECȚIA DATELOR
Conform GDPR, dacă îți desfășori activitatea în mai multe state ale UE, vei fi nevoit să 
cooperezi cu o singură autoritate responsabilă de protecția datelor. 

CONSIMȚĂMÂNTUL
Dacă o persoană nu este angajatul companiei tale, ai nevoie de consimțământul liber și 
neechivoc ca să procesezi datele pe care ți le furnizează. Datele pot fi prelucrate doar 
când sunt în concordanță cu motivul pentru care le-ai colectat. Trebuie să ai clar definit și 
în contractul de angajare cum vor fi procesate datele angajatului.



DEPARTAMENTUL TĂU DE HR  
E GATA SĂ ÎNTÂMPINE GDPR?

Iată câteva întrebări cărora trebuie să le găsești răspuns și care te vor ajuta să  
identifici unde sunt probleme în departamentul tău și să conturezi planul de acțiune 
pentru a fi conform cu GDPR:

RECRUTAREA
Furnizezi candidaților notificări adecvate privind confidențialitatea, explicând modul 
în care vor fi folosite datele lor personale? Ești sigur că datele cu caracter personal  
colectate în fiecare etapă a procesului de recrutare sunt necesare? Ai încheiat  
acorduri clare cu agențiile de recrutare colaboratoare?

VERIFICAREA ANTECEDENTELOR  
Este această etapă necesară și este efectuată numai după ce s-a făcut oferta de 
muncă?

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESARE
Ai nevoie de un temei juridic sau altă bază legală pentru procesarea datelor  
personale? Procesarea e necesară pentru a respecta conformitatea cu legea în  
calitatea ta de angajator? Monitorizarea angajaților tăi este legală?

NOTIFICĂRI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
Oferi angajaților tăi notificări clare și transparente privind confidențialitatea,  
explicându-le în ce mod sunt folosite datele lor personale și care sunt drepturile lor 
ca persoane vizate?

POLITICI ȘI PROCESE
Ți-ai revizuit politicile și procesele privind gestionarea datelor cu caracter personal?

PROTOCOL PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
Pui în aplicare un protocol privind confidențialitatea datelor înainte de a începe orice 
nou proces/proiect?

TERȚII ÎN CALITATEA LOR DE PROCESATORI
Ai revizuit contractele companiei cu părțile terțe pentru a te asigura că acestea  
îndeplinesc cerințele GDPR?

SOLICITĂRILE DE ACCES ALE PERSOANELOR VIZATE
Ai suficiente resurse pentru a face față unei posibile creșteri de solicitări de acces 
din partea persoanelor vizate? Poți folosi tehnologia pentru a simplifica procesul de 
identificare a datelor solicitate și pentru a identifica informația ce poate fi 
dezvăluită?

MINIMIZAREA DATELOR
Ai încercat să minimizezi cantitatea de date personale pe care le deții și să reduci, 
astfel, amploarea eforturilor de a răspunde unei solicitări de acces primite de la 
persoanele vizate? Ai o politică de păstrare a registrelor? Personalul și managerii de 
HR sunt conștienți de faptul că evidențele pe care le păstrează pot fi divulgate? 
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După ce ai răspuns la întrebările din secțiunea anterioară, cu siguranță ai o imagine 
mai clară asupra status-ului departamentului tău de HR și poți începe să estimezi 
eforturile care trebuie făcute pentru respectarea cerințelor GDPR. 

Oricât ți-ai dori să închei mai repede procesul, lucrurile nu se rezolvă cât ai pocni din 
degete, așa că ai nevoie de câțiva pași care să te ghideze către alinierea 
departamentului cu cerințele GDPR.

PAȘI PENTRU ALINIEREA 
LA CERINȚELE GDPR

Formează echipa alături de care să planifici strategia pentru conformitatea cu 
cerințele GDPR. 

Creează o evidență cu informațiile deținute - ce date cu caracter personal există, 
unde se află, de ce ai nevoie de ele, cum și de către cine sunt procesate.

Revizuiește procesele de recrutare și modelele de documentare a fiecărei etape din 
procesul de recrutare.

Revizuiește notificările trimise angajaților privind confidențialitatea pentru a te  
asigura că respectă noile cerințe.

Revizuiește procesele și sistemele pentru a respecta drepturile posesorilor de date 
și pentru a asigura monitorizarea legală a angajaților.

Implementează politicile și măsurile privind confidențialitatea datelor pentru a te 
alinia cerințelor GDPR.

Revizuiește contractele companiei cu alte agenții de recrutare.

Revizuiește acordurile încheiate cu procesatorii de date, ca furnizorii de servicii IT 
sau alte servicii externalizate.

Revizuiește datele pe care le dețineți, politicile și practicile privind păstrarea datelor.

Stabilește un program prin care să notifici autoritatea responsabilă de protecția 
datelor despre încălcarea regulamentului.
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RESPONSABILITATEA

GDPR introduce o serie de noi obligații pentru compania ta, care ar trebui să facă trecerea 
de la respectarea ”pe hârtie” a regulamentului la dovezi concrete care demonstrează 
alinierea la noile cerințe. 

Odată cu intrarea în vigoare a GDPR, se așteaptă ca organizațiile să pună în aplicare o 
serie de măsuri, cum ar fi: 

Numirea (obligatorie a) unui agent în domeniul protecției datelor;

Efectuarea (obligatorie) de evaluări ale impactului asupra vieții private;

Consultări (obligatorii) cu autoritățile de protecție a datelor înainte de începerea  
        activităților de prelucrare a datelor;

Păstrarea evidenței asupra tuturor activităților de prelucrare a acestora.

Aceste noi obligații vor avea un impact semnificativ asupra modului în care compania ta 
abordează proiecte care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

TRANSPARENȚA

Departamentul de HR, în calitate de operator de date cu caracter personal, trebuie să fie 
capabil să demonstreze faptul că datele sunt procesate într-o manieră transparentă în 
relație cu posesorul acelor date. Aceste obligații privind transparența încep din momentul 
în care se face colectarea datelor și se aplică de-a lungul întregului ciclu de procesare a 
acestora.

GDPR stipulează că informațiile sau comunicarea către persoanele vizate trebuie să fie 
concise, transparente, inteligibile și ușor accesibile și să utilizeze un limbaj clar.

Cu alte cuvinte, informațiile nu trebuie să conțină limbaj sau terminologie extrem de  
tehnică sau specializată. Mai mult, informațiile sau comunicarea trebuie furnizate 
persoanelor vizate în scris sau prin alte mijloace, cum ar fi prin mijloace electronice sau 
oral, la cerere. În cele din urmă, informațiile sau comunicările trebuie furnizate gratuit, 
necondiționat.

3 PRINCIPII DE BAZĂ PENTRU  
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SECURITATEA

Conform GDPR, orice încălcare a securității datelor cu caracter personal va trebui  
raportată către autoritatea responsabilă de protecția datelor în decurs de 72 de ore, cu 
excepția cazului în care datele sunt criptate sau nu identifică persoane. 

Deci, va trebui să revizuiești mecanismele actuale de raportare. Angajații care ar putea fi 
afectați de o astfel de încălcare a securității datelor cu caracter personal vor trebui  
notificați imediat, “fără întârzieri nejustificate”.

Este important să iei în considerare eventualele probleme care ar putea apărea din cauza 
modului în care stocați datele la nivel de departament. În funcție de amploarea datelor 
sensibile pe care le procesați, e posibil să fie nevoie de un responsabil de protecție a 
datelor pentru a supraveghea activitățile de prelucrare a datelor din cadrul organizației.
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PROVOCĂRILE DEPARTAMENTULUI DE 
HR IVITE ODATĂ CU GDPR

Datele cu care se operează în departamentul tău de HR se găsesc 
în toate formele, provin din mai multe sisteme și surse, de la 
email-uri, la documente Word ori Excel și, cel mai des, documente 
printate pe hârtie, cele care reprezintă și cea mai mare arie de risc 
din punct de vedere GDPR.

Trasabilitatea datelor este una dintre cele mai mari provocări cu 
care se poate confrunta departamentul tău în încercarea de a vă 
alinia la cerințele GDPR. Riscurile de a lucra în continuare în  
vechiul stil, cu teancuri mari de foi, cu un mix de documente  
digitale și fizice, sunt mult prea mari pentru departamentul și  
compania ta.

Pentru a trece peste această provocare, pe lângă alinierea politicilor și proceselor va fi 
nevoie și de niște tool-uri noi, cu care să poată fi gestionate datele personale într-o nouă 
manieră - automatizată, centralizată și sigură. Ca atare, implementarea unei soluții  
potrivite pentru a gestiona toate aceste date de HR într-un sistem unitar a devenit mai 
degrabă imperativă decât binevenită. 

Dacă ai ajuns deja la întrebări practice, operaționale, cum ar fi:

Pot raporta oricărei persoane interesate (angajat, candidat) cine are acces la toate datele 
personale colectate de companie despre ea și în ce fel procesează acele date?

Știu exact toate locurile unde am stocate date cu caracter personal și le pot accesa,  
actualiza sau șterge la nevoie? Pot respecta dreptul de a fi uitat? 

Am acordul explicit al tuturor persoanelor pentru care dețin date?

Cum aș răspunde unei persoane care dorește să afle când și ce fel de date personale am 
colectat sau dețin despre ea? În cât timp îi pot răspunde - pot respecta intervalul legal de 
max. 30 zile? 

Am acces permanent și facil la toate datele cu caracter personal pe care le colectez?

.....și lista ar putea continua, probabil ești în punctul în care începi să înțelegi că noile 
reglementări nu vor putea fi respectate decât actualizându-ți setul de instrumente pe 
care le folosești în HR. 

Ordonarea și curățarea “bucătăriei interne” în prealabil este un pas absolut necesar, dar 
nu și suficient. Pentru a putea respecta și implementa operațional noile 
standarde de transparență, securitate și responsabilitate, este recomandată 
utilizarea unui software de HR. 
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În momentul în care dorești să închei sau ai încheiat deja un contract cu un furnizor de 
software dedicat proceselor de HR, acesta devine procesator de date, deci 
trebuie să respecte aceleași principii GDPR, cum ar fi aplicarea încă din faza de 
concept a principiilor „privacy by design” și ”privacy by default”.

Un software de HR care este conceput astfel încât să respecte cerințele GDPR, te va ajuta 
să:

Automatizezi gestionarea datelor cu caracter personal;  

Ai toate instrumentele la un loc astfel încât să fie ușor de controlat; 

Demonstrezi că te-ai aliniat cerințelor GDPR;  

Asiguri trasabilitatea datelor și răspunsul la orice întrebare privind respectarea drepturilor 
și obligațiilor reglementate prin GDPR; 

Răspunzi în termenul legal solicitărilor primite din partea posesorilor de date cu privire la 
procesarea datelor ce îi vizează și sunt procesate de departamentul tău;

Politica conturată de către departamentul tău de HR pentru alinierea la cerințele GDPR 
dictează felul în care este adaptată o soluție software pentru HR, și niciodată invers. 

Deoarece fiecare companie și departament are nevoi diferite, și versiunea de software 
folosită de tine ar trebui să fie personalizată, adaptată cerințelor care ți se impun pentru a 
fi în conformitate.
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CONCLUZII

Ne pregătim pentru GDPR - cea mai importantă modificare în legislația privind 
confidențialitatea datelor din ultimii 20 de ani, care schimbă modul în care departamentul 
de HR operează datele cu caracter personal.

Odată cu GDPR, departamentul tău de HR trebuie să întrunească noi standarde de 
TRANSPARENȚĂ, SECURITATE și RESPONSABILITATE.

Eforturile departamentului tău vor avea un efect pozitiv important: respectând cerințele 
GDPR, vei consolida un lanț de încredere între tine, ca operator de date, candidați și 
angajați, ca posesori de date, și terți, ca procesatori de date.

Schimbarea implică întreaga companie, iar angajații departamentului de HR trebuie să 
cunoască toate drepturile garantate de GDPR. Te vei asigura că sunt pregătiți să 
răspundă, să reacționeze și să soluționeze solicitările primite. În plus, și angajații 
companiei vor avea dreptul la mai multă transparență în legătură cu datele lor personale 
și motivele pentru care ai nevoie de ele.

Departamentul tău de HR are nevoie de o strategie clară privind măsurile necesare 
pentru a respecta cerințele GDPR. Cunoscând amploarea modificărilor aduse de GDPR, e 
timpul să identifici potențialele probleme de conformitate din cadrul departamentului, să 
analizezi datele private deținute în prezent și să revizuiești procedurile de aprobare prin 
care angajații sunt de acord cu păstrarea datelor lor personale. 

Odată ce politica departamentului e clar definită, ține cont că:
Utilizarea unui software de HR te poate scuti de multe bătăi de cap pentru a putea imple-
menta, din punct de vedere operațional, principiile GDPR; 

Furnizorii de soluții IT trebuie să aplice aceleași principii asupra produselor și serviciilor 
oferite;

Așadar, îți dorim mult succes în definirea și implementarea propriei 
politici de aliniere a departamentului de HR la cerințele GDPR!

DESPRE SINCRON HR SOFTWARE

Sincron HR Software este o soluție de People Management care gestionează 
centralizat procesele de HR:

Managementul Organizației
Recrutare
Onboarding 
Administrare de personal
Time & attendance (pontaj și toată suita de absențe)
Salarizare
Evaluarea performanței
Managementul Training-ului
Comunicarea cu angajații

O singură platformă înseamnă optimizarea proceselor, viteză mare de reacție, grad de 
control ridicat, comunicare facilă și folosirea eficientă a resurselor.

În calitate de furnizor de software și servicii pentru segmentul de B2B, compania HR 
Sincron acționează în majoritatea cazurilor ca procesator de date, împuternicit de către 
clienții săi, în calitatea acestora de operatori de date cu caracter personal.

În acest sens, compania HR Sincron tratează cu seriozitate cerințele GDPR, 
fiind în plin proces de aliniere la prevederile Regulamentului, astfel încât la data de 
25.05.2018, atât soluția Sincron HR Software cât și toate procesele și activitățile conexe 
să fie conforme cu cerințele noii legislații. 

Astfel, clienții Sincron HR Software utilizează o soluție software și servicii 
complementare care păstrează standardele de calitate și respectă noile cerințe legale.

DESCOPERĂ SINCRON HR SOFTWARE

https://eu.sincronhr.com/ro/


Acum că ai înțeles impactul cerințelor GDPR asupra activității 
departamentului tău de HR, te invităm să descoperi cum te 
poate ajuta un software de HR să gestionezi legal și în 
siguranță datele cu caracter personal ale candidaților și 
angajaților tăi.

CERE DEMO GRATUIT

https://eu.sincronhr.com/ro/demo/

