Formular 01 cf. RGPD nr. 679/2016 întocmit în 12.07.2018

Anexa 1 la Adr.3562-BGD/06.08.2018

Persoana vizată: persoană în căutarea unui loc de muncă

Declaraţie
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/-a (Nume/Prenume)_____________________________________________________,
cu domiciliul în localitatea_________________________________, sector/judeţ______________,
str.___________________________________________nr._______, bloc____, scara____, ap.____,
etaj___, posesor al BI/CI seria_________, nr.________________, CNP_______________________,
nr. de telefon_________________, adresa de e:mail:_____________________________________,
Declar că am luat la cunoştinţă că datele mele cu caracter personal vor fi prelucrate de către
AJOFM TIMIS în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date,
aplicabil din data de 25.05.2018 şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General
privind Protecţia Datelor/RGPD).
Activitatea curentă este realizată în conformitate cu Legea nr.202/2006 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM),
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în principal, în vederea:
- înregistrării persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă;
- încadrării pe piața muncii;
- stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă;
- mobilității forței de muncă;
- organizării burselor de locuri de muncă;
- prestării de servicii de formare profesională;
- realizării analizelor statistice;
- efectuării de plăți;
- informării şi consilierii profesionale, medierii pe locurile de muncă vacante;
- organizării de evenimente pentru promovarea proiectelor/activităţilor AJOFM TIMIS,
precum şi după caz alte servicii acordate în condiţiile legii.
Având în vedere cele menţionate, am luat la cunoştinţă că:
1. AJOFM TIMIS colectează și prelucrează doar date cu caracter personal strict necesare
pentru realizarea scopurilor menționate, obținute din surse oficiale prin protocoale de
colaborare sau prin efectul legii în conformitate cu legislația în vigoare precum și date
furnizate de persoanele care se adresează Serviciului Public de Ocupare. AJOFM TIMIS nu
poate asigura exactitatea datelor obținute din sursele sus menționate cu excepția celor
colectate de către personalul Serviciului Public de Ocupare. AJOFM TIMIS va lua toate
măsurile necesare rectificării datelor pentru a asigura exactitatea şi integritatea
acestora.
2. pentru îndeplinirea obligațiilor legale, AJOFM TIMIS poate transmite, datele cu caracter
personal în scopul prelucrării acestora, către autoritățile competente sau alte entităţi în
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3.

4.

5.

6.

7.

scopul îndeplinirii unor interese legitime, iar datele nu vor fi transferate către o altă
companie (societate de marketing şi publicitate).
datele pot fi transmise entităţilor sau partenerilor din România și din statele membre ale
Uniunii Europene şi din afara acesteia, în vederea optimizării serviciilor oferite, derulării
oricăror raporturi juridice între AJOFM TIMIS și entităţile menţionate mai sus, în scopul
îndeplinirii obligațiilor legale sau realizării intereselor legitime ale AJOFM TIMIS
am fost informat că datele cu caracter personal prelucrate sunt, după caz:
Date simple: date de identificare bunuri personale, date de contact, nume prenume
email, identificatori acte de identitate, date despre educație, istoric angajări, CV, date
despre persoană, familie;
Date financiare: informații bancare, istoric plăți, produse și servicii achiziționate, date
despre situația financiară și facturi;
Date despre comportament: înregistrări CCTV, evaluarea performanțelor;
Date speciale: date medicale, date despre condamnări.
pot exercita drepturile prevăzute de către RGPD nr.679/2016, precum dreptul de
rectificare, actualizare, anonimizare, opoziție, restricţionare a prelucrării datelor
precum şi dreptul de acces la datele cu caracter personal, drepturi potrivit cărora orice
persoană vizată are dreptul de a obține de la AJOFM TIMIS, la cerere (în mod gratuit
conform prevederilor legale), confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta în conformitate cu articolul 15 din RGPD nr.679/2016 precum şi
informaţii referitoare la scopurile prelucrării; categoriile de date avute în vedere şi
destinatarii; categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele mele;
posibilitatea de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor precum şi dreptul de a
mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD
nr.679/2016, dacă consider că drepturile mele au fost încălcate.
Am dreptul de a adresa în formă scrisă, datată, semnată și înregistrată la AJOFM TIMIS,
orice solicitare de clarificări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la
sediul subscrisei sau transmis la adresa de e-mail protectiadatelor@tm.anofm.ro, telefon
0256/294231, fax: 0256/294234.
AJOFM TIMIS este obligat(ă) să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă
este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.
Prezenta declaraţie este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, iar în lipsa
acestuia, instituția nu poate acorda serviciile prevăzute de lege.
Acest document a fost întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
parte.
Data:
Semnătura (Nume și prenume în clar):
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