ALINIEREA SINCRON HR
SOFTWARE LA CERINȚELE GDPR
STUDIU DE CAZ

Noi, creatorii SINCRON HR SOFTWARE, tratăm cu
seriozitate cerințele GDPR. Am urmat un proces de aliniere
la prevederile Regulamentului, astfel încât atât soluția
Sincron HR Software, cât și toate procesele și activitățile
conexe să fie conforme cu cerințele noii legislații.
Clienții Sincron HR Software se bucură azi de toate aceste
noi funcționalități, implementate deja la nivelul întregii
soluții, ca noul standard de operare în contextul GDPR.
Utilizează și tu în departamentul tău o soluție software de
HR și servicii complementare care păstrează standardele
de calitate și respectă noile cerințe legale.
Te invităm să descoperi cum se reflectă concret alinierea
Sincron HR Software la cerințele GDPR prin diferitele
funcționalități dezvoltate pentru a respecta principiul
GDPR de “privacy by design”. Află detaliile care fac diferența
în contextul noului regulament UE.

Setează și administrează
politica de cookies
%

0

La fel ca în cazul politicii de confidențialitate, și politica de cookies poate fi setată direct din
platformă, în aria de instrumente administrative.
Aici vei adăuga politica de cookies nouă și vei defini de asemenea pentru cine se aplică
aceasta:
Pentru angajați - în Employee Portal, instrumentul utilizat în cadrul soluției Sincron HR
Software ca platformă de comunicare internă online
Pentru candidați (pentru pagina de cariere)

Îți poți seta singur politica
de confidențialitate
Politica de confidențialitate a companiei poate fi setată direct în platformă, și poți alege
pentru cine se aplică ea - pentru candidați sau pentru angajați?
În aceeași arie de administrare ai posibilitatea de a seta durata de păstrare a datelor
conform politicii companiei, iar sistemul calculează automat datele de expirare. De
asemenea, poți seta data de intrare în vigoare a politicii de confidențialitate sau să optezi
pentru aplicabilitate imediată.
Odată ce o nouă politică de confidențialitate a intrat în vigoare, toți cei vizați, candidați sau
angajați, vor vedea o interfață cu această nouă politică, pentru a li se obține acordul când
se loghează din nou în aplicație. De exemplu, candidații care refuză noua politică vor fi șterși
automat din baza ta de date, scăpându-te de bătăile de cap cu corelarea diverselor baze de
date.
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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?

2 | SINCRON | România

Monitorizează status-ul
acordului privind datele
personale
În cadrul platformei ai acces la un dashboard care îți arată status-ul curent al acordurilor
primite pentru politica de confidențialitate adresată candidaților.
De aici poți să exporți lista cu acei candidați care nu au confirmat încă politica de
confidențialitate. Documentul va conține numele, prenumele, adresa de email și link-ul
unic pentru candidat care îi permite să acceseze datele cu caracter personal pe care tu le
deții despre el în baza de date a companiei. Ca exemplu, în baza acestei funcționalități poți
trimite emailuri în masă în cadrul unei campanii de actualizare a candidaților despre noua
politică de confidențialitate.
De asemenea, poți șterge candidații care nu și-au dat acceptul pe noua politică.

Dispui de un tool dedicat pentru
managementul datelor personale
gestionate de HR
Gestionarea facilă a datelor și reacția rapidă la cererile venite din partea angajaților sau
candidaților privind datele personale pe care le deții sunt esențiale pentru alinierea la
cerințele GDPR.
Cu soluția Sincron HR Software ai posibilitatea să verifici baza de date cu angajați și
candidați pentru a găsi date cu caracter personal în secțiunea dedicată, Personal Data.
În urma unei căutări, vei putea vizualiza datele cu caracter personal ale candidatului sau
ale angajatului și istoricul cu schimbările aduse profilului persoanei respective. În cazul
tab-ului ”Angajat” poți vedea dacă persoana respectivă este actual sau fost angajat.
Tot din secțiunea Personal Data poți exporta fișiere .xlsx în care să ai incluse toate datele
cu caracter personal ale unui angajat sau candidat, sau poți să ștergi complet profilul unui
candidat din lista companiei tale și din baza ta de date.
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Menține-ți actualizată baza
de date cu candidați
Ca să te asiguri că acționezi conform noilor cerințe GDPR, va trebui să ai mereu actualizată
baza de date cu candidați.
În platforma Sincron HR Software poți să te asiguri de alinierea la noile cerințe europene
prin configurarea coloanelor vizibile în profilul candidaților din lista ta - funcție foarte utilă
când ești în plin proces de recrutare.
Dacă selectezi coloanele „Dată expirare politică de confidențialitate” și „Dată acceptare
politică de confidențialitate” vei putea vedea aceste informații când verifici profilul
candidaților. Practic, vei vedea în orice moment status-ul fiecărui candidat legat de
acceptarea noilor politici.
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Astfel, un utilizator poate să verifice dacă o companie deține date cu caracter personal
direct din pagina de cariere, chiar și fără a fi logat. Tot ce are de făcut e să introducă o adresă
de email, apoi, dacă este găsit în baza de date a companiei, acesta va primi un link de acces
către zona în care sunt afișate date cu caracter personal și politica de confidențialitate.
Pentru ca un candidat nou să-și poată crea cont pe pagina de cariere, acceptarea politicii
de confidențialitate împreună cu oferirea acordului pentru stocarea și prelucrarea datelor
personale devin un pas obligatoriu.
Odată ce un candidat s-a logat pe pagina de cariere, acesta poate fie să verifice deținerea
de date cu caracter personal, fie să acceseze politica de confidențialitate, unde va oferi sau
nu acordul privind deținerea datelor sale personale.

Self-service pentru candidați
Respectarea drepturilor angajaților și candidaților se traduce și prin transparența
informațiilor și comunicării cu aceștia, un detaliu care are influență asupra brandului tău
de angajator.
Dacă un candidat, actual sau fost angajat îți solicită să le furnizezi o listă cu toate datele
personale pe care le deții despre ei, platforma Sincron HR Software îți oferă posibilitatea
de a transmite individual un link cu datele ce îi privesc, link cu ajutorul căruia fiecare poate
verifica singur ce date deții despre el/ea.

Actualizări în pagina de
cariere și verificarea datelor
după logare
În activitatea departamentelor de resurse umane care strâng date online din partea
candidaților prin intermediul unei pagini de carieră dedicate, este nevoie și de verificarea
datelor atât fără logare, cât și după logare.
Sincron HR Software a dezvoltat această funcție și a fost implementată deja de numeroși
clienți pe paginile lor de cariere.
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Măsuri sporite de securitate
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.
Pentru noi, securitatea datelor din platformă stă la baza tuturor funcționalităților dezvoltate, și acționăm responsabil ca și companie autorizată de clienții noștri, în calitatea lor
de operatori de date cu caracter personal.
Mihai Stanca, Managing Partner:
“Departamentele de HR au o viață destul de agitată în utima perioadă,
iar GDPR-ul nu a făcut decât să crească complexitatea activității.
Adaptarea la GDPR înseamnă în esență gestionarea unui volum mare
de date personale, într-o manieră foarte controlată și responsabilă. Ca
să fie posibil, e nevoie de niște proceduri clare în organizație, susținute
de instrumente de implementare. Aici poate să ajute Sincron HR
Software.
Noile funcționalități dezvoltate în soluția noastră vin să rezolve
punctual problemele ridicate de administrarea datelor personale în
orice departament de HR, prin prisma noilor standarde impuse de
GDPR. Focusul a fost pe “întărirea“ zonelor foarte expuse din punct
de vedere al prelucrării datelor personale, adică recrutarea, pagina
de cariere online, Employee Portal - portalul de comunicare internă
și administrarea de personal, dar toată soluția a fost regândită ca
să ofere “privacy by design”. Aceste funcționalități au fost integrate
la nivelul soluției complete, în varianta ei standard, așa încât fiecare
client beneficiază acum de ele.“

Află cum te poate ajuta un software de HR să gestionezi legal
și în siguranță datele cu caracter personal ale candidaților și
angajaților companiei tale
CERE UN DEMO
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