Incepand cu 25 Mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
AJOFM Arges a stabilit masuri tehnice si procedurale, pentru a proteja si pentru a asigura
confidentialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter
personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si incalcarea securitatii datelor cu
caracter personal, in conformitate cu legislatia in vigoare, iar in raportul de colaborare cu
institutia noastra, dumneavoastra aveti obligatia de a respecta prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro
In acest sens, va informam ca:
1. Regulamentul:
- este direct aplicabil in toate statele membre UE;
- protejeaza drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de
situarea geografica a operatorului de date;
- extinde sfera de aplicare si asupra operatorilor de date stabiliti in afara UE, in masura in
care bunurile si/sau serviciile acestora sunt adresate (si) persoanelor aflate pe teritoriul
UE (acesti operatori de date vor trebui sa respecte regulile si principiile stabilite de
Regulament).
Regulamentul stabileste un set unic de reguli, destinat protejarii vietii private a
persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.
2. Drepturile persoanelor vizate:
Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la AJOFM Arges,
la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale
personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:
- informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si
destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
- comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si
a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
- informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza
orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
- informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de
opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
- informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal, de a inainta plangere catre Autoritatea de Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si de a se adresa
instantei pentru atacarea deciziilor AJOFM Arges, in conformitate cu dispozitiile
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legale.
AJOFM Arges este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 30 zile
de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in
mod gratuit, de la AJOFM Arges, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata,semnata
si inregistrata la AJOFM Arges:
1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
2. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu
prevederile RGPD/2016;
3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare
nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de
interesul legitim care ar putea fi lezat.
Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o
cerere intocmita in forma scrisa, datata, semnata si inregistrata la AJOFM Arges, din
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa
faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara
nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in alt scop decat cele
mentionate mai sus, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor
terti intr-un asemenea scop.
Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de
RGPD/2016, care v-au fost incalcate.
AJOFM Arges este obligat(a) sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum
si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizata, in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3.Activitatile principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)
si ale institutiilor subordonate acesteia, pentru care este necesara prelucrarea datelor cu
caracter personal ale persoanelor vizate sunt:
-

inregistrarea persoanei aflate in cautarea unui loc de munca;

-

incadrarea pe piata muncii;

-

stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in
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cautarea unui loc de munca;
-

mobilitatea fortei de munca;

-

organizarea burselor de locuri de munca;

-

prestarea serviciilor de formare profesionala;

-

realizarea analizelor statistice;

-

efectuarea de plati;

-

medierea pe locurile de munca vacante;

4. Datele cu caracter personal prelucrate sunt, dupa caz:
- Date simple: date de identificare a bunurilor personale, date de contact,
identificatori acte de identitate, date despre educatie, istoric angajari, CV, alte
date despre persoana, familie, etc.;
- Date financiare: informatii legate de conturi bancare, venituri salariale si venituri
din alte surse, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, date despre
situatia financiara;
- Date despre comportament: inregistrari CCTV, evaluarea performantelor;
- Date speciale: date medicale, date despre condamnari.
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