
 

General Information 

Politica de confidenţialitate pentru solicitanţi 
H&M Hennes & Mauritz SRL se implică în protejarea confidenţialităţii dumneavoastră atunci când apelaţi 
la noi pentru un loc de muncă. În acest sens, este posibil să obţineţi informaţii despre modul în care 
tratăm şi protejăm datele personale pe care ni le furnizaţi. 

Înregistrăm detaliile şi datele pe care ni le furnizaţi în legătură cu solicitarea dumneavoastră. Acestea 
includ, de asemenea, informaţiile pe care le primim împreună cu aceasta. 

Politica H&M Hennes & Mauritz SRL este de a nu solicita informaţii confidenţiale de la solicitanţii unui loc 
de muncă. Astfel, atunci când vă depuneţi cererea pentru un post vacant în cadrul companiei noastre nu 
furnizaţi informaţii sensibile precum originea etnică, opiniile politice, convingerile religioase/filozofice, 
apartenenţa la un sindicat, starea de sănătate sau orientarea sexuală. 

Când depuneţi o solicitare pentru un loc de muncă, vă exprimaţi în acelaşi timp acordul pentru ca noi să 
procesăm datele dumneavoastră personale în procesul de recrutare. 

Datele şi informaţiile furnizate de către dumneavoastră vor fi utilizate pentru a evalua solicitarea primită. 
Vom folosi, de asemenea, datele dumneavoastră pentru a vă răspunde la solicitare şi pentru a vă invita la 
un interviu dacă corespundeţi cu cerinţele unui loc de muncă disponibil. 

Informaţiile dumneavoastră sunt procesate în România, dar sunt stocate în Regatul Unit. H&M Hennes & 
Mauritz SRL răspunde de datele dumneavoastră personale şi se supune legislaţiei din România privind 
confidenţialitatea acestora. Doar acele persoane care sunt implicate în procesul de recrutare au acces la 
datele dumneavoastră. În acest proces pot fi folosite serviciile unor terţi pentru a îndeplini angajamentul H 
& M Hennes & Mauritz SRL către dumneavoastră. 

Am luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră, împotriva pierderii, 
manipulării sau accesului neautorizat. Ne adaptăm în permanenţă măsurile de securitate la evoluţiile 
tehnice permanente. Datele dumneavoastră personale rămân în baza noastră de date timp de 18 luni 
după cea mai recentă actualizare. 

Aveţi dreptul să ne contactaţi şi să vă revizuiţi datele personale înregistrate în cadrul companiei. Dacă 
acestea sunt incorecte, incomplete sau irelevante, puteţi solicita în orice moment corectarea sau 
ştergerea acestora din baza de date. 

Contactaţi H&M Hennes & Mauritz SRL dacă aveţi întrebări cu privire la solicitarea dumneavoastră sau 
datele dumneavoastră personale. Detaliile de contact sunt disponibile la „Contact us” (Contact). ”nder 
"&Mne. 

Module cookie 
Un modul cookie este un fişier text care este salvat pe pagina noastră de internet, urmând ca în timpul 
vizitelor ulterioare să fie extras din calculatorul sau din dispozitivul dumneavoastră mobil. H&M utilizează 
module cookie pentru a îmbunătăţi şi simplifica vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Nu 
folosim module cookie pentru a stoca informaţii personale sau pentru a dezvălui informaţii terţilor. Există 
două tipuri de module cookie: permanente şi temporare (module cookie de sesiune). Modulele cookie 
permanente sunt stocate sub formă de fişier pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil 
pentru o perioadă de cel mult 12 luni. Modulele cookie de sesiune sunt stocate temporar şi dispar atunci 
când închideţi sesiunea de căutare. Folosim module cookie permanente pentru a stoca opţiunea 
dumneavoastră pentru pagina de deschidere şi pentru a vă stoca detaliile dacă selectaţi „Remember me” 
(Reţine datele mele) la conectare. Utilizăm module cookie de sesiune atunci când utilizaţi funcţia de 
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filtrare produs, pentru a verifica dacă sunteţi conectat sau dacă adăugaţi un articol în coşul 
dumneavoastră de cumpărături. Puteţi şterge cu uşurinţă module cookie de pe calculatorul sau 
dispozitivul dumneavoastră mobil folosind browserul de internet. Pentru instrucţiuni cu privire la modul în 
care puteţi să gestionaţi sau să ştergeţi module cookie, vă rugăm să consultaţi „Help” (Ajutor) din 
browserul dumneavoastră. Puteţi alege să le dezactivaţi sau să primiţi o notificare de fiecare dată când 
un nou modul cookie este trimis pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil. 
Vă rugăm să ţineţi cont că în cazul în care alegeţi să dezactivaţi modulele cookie, nu veţi mai putea 
profita de toate funcţiile paginii noastre de internet. 

Modulele cookie terţe 
Utilizăm module cookie terţe pentru a colecta statistici în formă agregată în instrumente de analiză cum ar 
fi Google Analytics şi Core Metrics. Modulele cookie utilizate sunt atât module cookie permanente, cât şi 
module cookie temporare (module cookie de sesiune). Modulele cookie permanente sunt stocate pe 
calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. 

H & M Hennes & Mauritz SRL 
Str. Halelor nr. 5, etajele 4 şi 5 
030118 Bucureşti 
România 

Telefon: +40 31 403 02 04 
Fax: +40 31 437 07 30 
E-mail: ROSO.Reception@hm.com 

Registrul companiilor: Registrul Comerţului din România 

Număr înregistrare: J40/6348/2010 

Reprezentant autorizat: Karl-Johan Persson 

Număr înregistrare în scop de TVA: Cod TVA RO27092928 

Cookies 

Un cookie este fişier text de mici dimensiuni utilizat de un site web care, - atunci când este 
vizitat de un utilizator - solicită browserului să-l stocheze pe dispozitivul dvs. pentru a păstra în 
memorie informații despre dvs., precum și preferințele dvs. de limbă sau informații de 
conectare. Aceste cookie-uri sunt setate de noi și numite cookie-uri primare. De asemenea, 
folosim cookie-uri terțe - care sunt cookie-uri dintr-un domeniu diferit de domeniul site-ului web 
pe care îl vizitați - pentru a sprijini eforturile noastre de publicitate și marketing. Mai precis, 
folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în următoarele scopuri: 

Cookie-urile strict necesare 

Aceste fişiere cookie sunt necesare pentru funcționarea site-ului web și nu pot fi dezactivate în 
sistemele noastre. Acestea sunt de obicei configurate pentru a răspunde acțiunilor făcute de dvs. 
pentru a primi servicii, precum setarea preferințelor de confidențialitate, autentificarea pe site sau 
completarea formularelor. Puteți configura browserul dvs. pentru a bloca sau alerta prezența 
acestor cookie-uri, dar unele părți ale site-ului nu vor mai funcționa. Aceste fişiere cookie nu 
stochează informații de identificare personală. 
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Cookie-urile strict necesare 

Subgrup de 
cookie-uri Cookie-uri 

Cookie-
uri 
utilizate 

hm.com _ga, _gid, _gat Primare 

career.hm.com 
OptanonAlertBoxClosed, JSESSIONID, NSC_xxxxxxxxxxxxxxx, OptanonConsent, NSC_WTFSW-
MC-DBSFFS-IUUQ Primare 

youtube.com YSC Terț 

Cookie-uri funcționale 

Aceste cookie-uri permit site-ului web să ofere o mai bună funcționalitate și personalizare. Ele pot fi 
stabilite de noi sau de furnizori terți ale căror servicii le-am adăugat în paginile noastre. Dacă nu 
permiteți aceste cookie-uri, este posibil ca unele sau toate aceste servicii să nu funcționeze corect. 

Cookie-uri funcționale 

Subgrup de cookie-uri Cookie-uri Cookie-uri utilizate 

career.hm.com __atuvc, __atuvs Primare 

addthis.com uvc, xtc Terț 

s7.addthis.com __atrfs, __atuvc, __atuvs Terț 

Cookie-uri de marketing 

Când acceptați cookie-uri de marketing, ne dați consimțământul pentru a plasa cookie-uri pe 
dispozitivul dvs. pentru a vă oferi conținut relevant care să se potrivească intereselor dvs. Aceste 
cookie-uri pot fi setate prin intermediul site-ului nostru de către partenerii noștri publicitari sau de 
noi, pentru a construi un profil al intereselor dvs. și pentru a vă arăta conținut relevant pe site-urile 
noastre și ale terților. Pentru a putea livra conținut care se potrivește intereselor dvs., vom folosi 
interacțiunile dvs. împreună cu informațiile personale pe care ni le-ați furnizat pe site-ul nostru. 
Pentru a vă prezenta conținut relevant pe site-uri terțe, vom partaja aceste informații și un 
identificator de client, cum ar fi o adresă de e-mail criptată sau un ID de dispozitiv cu terțe părți, 
cum ar fi platformele de publicitate și rețelele sociale. Pentru a face conținutul cât mai interesant 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/JSESSIONID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/NSC_xxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/NSC_WTFSW-MC-DBSFFS-IUUQ
https://cookiepedia.co.uk/cookies/NSC_WTFSW-MC-DBSFFS-IUUQ
https://cookiepedia.co.uk/host/youtube.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__atuvc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__atuvs
https://cookiepedia.co.uk/host/addthis.com
https://cookiepedia.co.uk/host/s7.addthis.com
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posibil pentru dvs., este posibil să conectăm aceste date pe diferite dispozitive pe care le utilizați. 
Dacă alegeți să nu acceptați cookie-uri de marketing, nu vom plasa astfel de cookie-uri pe 
dispozitivul dvs. și este posibil să aveți conținut mai puțin relevant de la noi. 

Cookie-uri de marketing 

Subgrup de cookie-uri Cookie-uri Cookie-uri utilizate 

linkedin.com 

AnalyticsSyncHistory, bcookie, lang, 
li_gc, lidc, UserMatchHistory Terț 

doubleclick.net IDE, test_cookie Terț 

ads.linkedin.com lang Terț 

www.linkedin.com bscookie Terț 

 

https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/ads.linkedin.com
https://cookiepedia.co.uk/host/www.linkedin.com
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