
 

 

INFORMARE PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA, în calitate de operator de date cu caracter personal, 

cu sediul Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, având CIF RO43789302, prin intermediul 

Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă (C.C.O.F.M.) din cadrul structurii 

organizatorice a Primăriei, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin 

mijloace automatizate şi manuale, în scopul înscrierii dumneavoastră în baza de date a Centrului de 

Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă și a informării dumneavoastră despre posibilitățile de 

angajare, a calificării/ recalificării/ perfecționării, în scopul creșterii șanselor dumneavoastră de angajare 

pe piața forței de muncă din zona Turda. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

TURDA și împuterniciții acesteia în temeiul art. 6 alin. 1 lit b), c) și e) și art. 9 alin. 2, lit b) din 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

respectiv pentru a face la cererea dumneavoastră demersuri înainte de încheierea unui contract de muncă, 

pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului și pentru îndeplinirea unui interes public, mai exact, 

pentru acordarea de către autoritatea publică de sprijin persoanelor în căutare de loc de muncă pentru 

angajare, calificare profesională și pentru acordarea de subvenții în cazul participării la cursuri de formare 

profesionale.  

Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate pentru înscrierea dumneavoastră în baza de 

date a Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă, acestea fiind necesare îndeplinirii 

scopului menţionat anterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea informării, consilierii 

dumneavoastră cu privire la posibilitățile de angajare şi oportunităţile de formare profesională, precum și 

imposibilitatea respectării obligațiilor legale ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TURDA, prin Centrul de 

Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă, ca instrument de informare și mediere pe piața locală a 

muncii. 

Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, CNP, locul 

nașterii, data nașterii, domiciliu, cetățenie, stare civilă, serie și numărul CI, seria și numărul pașaportului 

(în cazul cetățenilor străini), studii, formare profesională, experiența profesională, diplome (necesare 

pentru participarea la cursuri), competențe, activități lingvistice, loc de muncă, profesie, semnătura, 

număr de telefon, adresa de e-mail, originea etnică (în cazul participării la cursuri pentru grupuri 

vulnerabile), date privind starea de sănătate/adeverințe medicale (necesare pentru participarea la cursuri), 

date bancare (necesare pentru acordarea de subvenții pentru participarea la cursuri), hobby, date despre 

membrii familiei. 

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA și 

împuterniciții acestuia, fiind transmise numai în scopul executării obligațiilor legale ale PRIMĂRIEI 

MUNICIPIULUI TURDA către colaboratorii Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă: 

angajatori/formatori în vederea identificării unui loc de muncă sau a unei forme de 

calificare/recalificare/perfecţionare, pentru întocmirea situaţiei lunare privind şomerii mediaţi şi încadraţi 

în muncă, solicitată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Instituția Prefectului 

Județului Cluj, precum și organelor judiciare, instanțelor judecătorești, sau altor instituții competente de 

control, dacă este cazul.  



Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata necesară îndeplinirii scopurilor 

comunicate de C.C.O.F.M., respectiv până la expirarea termenelor legale de arhivare, și numai pe durata 

necesară respectării obligațiilor legale ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TURDA sau a împuterniciților 

acestuia.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 

a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la 

opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale, precum și dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile prevăzute de Regulament.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, 

transmisă operatorului de date, prin: 

- poștă: la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TURDA din Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, 

jud. Cluj. 

- email: la ccofm@primariaturda.ro 

  

 De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru 

prelucrarea datelor prin email la dpo@primariaturda.ro sau telefonic la numărul 0727 923 915, în zilele 

lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat 

vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.   

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității 

datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori 

accesului neautorizat asupra lor. 

Vă mulțumim pentru încrederea acordată Centrului de Consiliere Pentru Ocuparea Forței de Muncă! 
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