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NOTĂ DE INFORMARE  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Conform cerinţelor Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi sub acronimul 

GDPR (General Data Protection Regulation) şi al legislaţiei subsecvente, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Ialomiţa are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile 

specificate în Regulament, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră/societatea dvs prin 

completarea următoarelor câmpuri din formularele solicitate: nume, prenume, CNP, data naşterii, cetăţenia, 

naţionalitatea, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, sediul social, 

e-mail, telefon (fix, mobil, fax), date biometrice (imaginea facială), natura activităţii desfăşurate, informaţii de 

natură financiară (venituri, conturi bancare, istoric venituri), CUI, numar inregistrare in Registrul Comertului, 

semnătura. 

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii specifice obiectului de activitate şi statistică. Datele 

dumneavoastră pot fi transferate altor persoane juridice care prelucrează datele personale în numele A.J.O.F.M. 

Ialomiţa (ANOFM, alte A.J.O.F.M), autoritatea judecătorească, autorităţi publice centrale, autorităţi publice 

locale, alte organizaţii interne şi/sau internaţionale. 

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării 

activităţilor pentru scopurile mai sus indicate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Agentia 

Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomiţa direct(în calitate de operator). 

Conform Regulamentului 2016/679 beneficiaţi de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra 

datelor, de ştergere(după expirarea perioadei de păstrare), de a vă opune prelucrării, de a solicita 

restricționarea prelucrării, de portabilitate, dreptul ca prelucrarea automată să fie efectuată de către persoane 

fizice, nu exclusiv de computere şi dreptul de a vă adresa justiţiei.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: 

protectiadatelor@il.anofm.ro.  

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau vor suferi modificări, vă rugăm să ne informaţi 

cât mai curând posibil în vederea corectării acestora. 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomiţa a fost înscrisă în registrul de evidență a 

prelucrării de date cu caracter personal al Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal cu nr. 580 

 

 

Declaraţie de acceptare a politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul(a) ____________________________________, declar că am fost informat(ă) cu privire la Politica 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi la categoriile de date care urmează să fie colectate şi 

prelucrate, şi 

 sunt de acord      nu sunt de acord 

ca datele mele cu caracter personal, conţinute în prezentul formular, să fie stocate, prelucrate şi utilizate în 

termenii şi condiţiile enunţate mai sus, în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe durata 

stabilită de aceasta. 

 

Data           Semnătura 
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