
 

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Compania Națională “Imprimeria Națională”,  denumită în continuare CNIN, cu sediul social în Municipiul 

Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, telefon 021.434.88.02-09, fax 021.434.88.10/12/25, 

înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti  sub numărul de ordine 

J40/11925/2000, cod de înregistrare fiscală RO2779625, publica anuntul de inscriere la examenul pentru 

ocuparea urmatoarelor posturi vacante:  

1) Agent control acces (cod 541402-01) - Serviciul Supraveghere; 

2) Sef Sectie Tipar Offset (cod 121903-02) – Directia Tehnica; 

3) Muncitor necalificat (cod 932904-03)  - Directia Tehnica; 

4) Muncitor necalificat (cod 932904-04)  - Serviciul Gestiune Logistica ; 

5)  Electrician pentru utilizarea energiei electrice  ( cod 741313-05) - Serviciul Administrativ. 

Cadrul juridic pentru organizarea concursului in vederea ocuparii posturilor vacante este reglementat de 

legislatia nationala, regulamentul si procedurile interne ale companiei . 

In data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date (“Regulamentul”). 

Acest Regulament reprezinta un pas esential in consolidarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor in era 

digitala. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor cu caracter personal si 

crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, 

consideram ca este oportun să vă informăm cum ne însușim prevederile Regulamentului. (click aici). 

In acest sens, mentionam faptul ca in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in legislatia in domeniu, 

compania noastra prelucreaza datele cu caracter personal (nume, prenume, initiala tatalui, semnatura, CNP, 

CI/Pasaport serie/numar, adresa de domiciliu, e-mail, telefon fix/mobil, diploma de studii superioare/medii 

daca este cazul, carnet de munca/adeverinta eliberata de angajator, certificate de nastere, fotografie, 

certificate de casatorie, certificate de cazier judiciar, adeverinta medicala, CV): 

- Ale candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante mai sus mentionate, puse la 

dispozitie prin cererea de inscriere la concurs; 

- Ale persoanelor care au promovat concursul; 

- Obtinute printr-o corespondenta ulterioara. 

Va aducem la cunostinta ca, pentru admiterea dosarului, este necasar ca documentele solicitate, inclusiv 

completarea Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre  

Compania Nationala Imprimeria Nationala S.A. sa fie transmise la adresa de e-mail : recrutare@cnin.ro   

pana la data de 14.08.2020 ora de12:00. Va recomandam ca aceste documente sa fie transmise arhivat, in 

format zip si protejate cu o parola ce va fi comunicata, in scris, la adresa de e-mail resurse.umane@cnin.ro. 

De asemenea documentatia poate fi depusa, personal, la sediul Companiei. 

 

Va multumim, 

Conducerea CNIN S.A. 
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