
INFORMÁCIÓK MUNKAHELYET KERESŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA  

A SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

Alulírott HARGITA Megyei Munkaerő Ügynökség, székhelye CSÍKSZEREDA, 

Testvériség sugárút 2. sz., Hargita megye, adóazonosító jele 11344042, 

telefonszáma 0266 313423, e-mail címe ajofm@hr.anofm.ro, képviseli Tiberiu 

Pănescu vezérigazgató, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016. április 27-ei 

2016/679 (EU) IRÁNYELVÉNEK 13. cikke értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk: 

1. Az Öntől begyűjtött személyi jellegű adatok az alábbiak:  
Családnév és személynév, személyi szám (CNP), lakcím, e-mail cím, 
telefonszám, egészségügyi állapot, elvégzett tanulmányok szintje és szakja, 
elvégzett szakmai képzések, munkahelyi előzmények, legutóbbi munkahelyi 
szerződés megszűnésének oka, családi állapot, házastárssal, gyerekekkel és a 
háztartásban élő személyekkel kapcsolatos információk, gyereknevelési 
szabadsággal kapcsolatos adatok (ha van ilyen), Polgári törvénykönyv szerint 
végzett tevékenységekből és a törvény szerint jóváhagyott tevékenységekből 
származó jövedelmi helyzet, nemzetiség, bankszámlaszámok;  

 
2. Adatgyűjtés célja:  
- Munkában való elhelyezési szolgáltatások biztosítása munkahelyet kereső 

személyek számára. 
 

3. Adatfeldolgozás jogalapja: 
- Az Országos Munkaerő Ügynökség megalapításáról, megszervezéséről és működéséről 

szóló 202/2006-os számú Törvény, utólagos módosításaival és kiegészítéseivel; 
- A munkanélküli segélyek biztosítási rendszeréről és a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 

76/2002-es számú Törvény, utólagos módosításaival és kiegészítéseivel; 
 
- A 174/2002-es számú Kormányhatározat a munkanélküli segélyek biztosítási rendszeréről 

és a foglalkoztatás elősegítéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 76/2002-es 
számú Törvény hatályba helyezésének módszertani szabályainak jóváhagyása végett; 

- A diákok és egyetemi hallgatók foglalkoztatásának elősegítéséről szóló 72/2007-es számú 
Törvény; 

- A 726/2007-es számú Kormányhatározat a diákok és egyetemi hallgatók 
foglalkoztatásának elősegítéséről szóló 72/2007-es számú Törvény hatályba 
helyezésének módszertani szabályainak jóváhagyása végett; 

- A felnőttek szakmai képzéséről szóló, újra közzétett 129 / 2000-es számú 
Kormány Rendelet; 
- Az 53/2003-as számú Törvény – Munkatörvénykönyv, utólagos módosításaival és 
kiegészítéseivel; 
- A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 544//2001-es számú 
Törvény, utólagos módosításaival és kiegészítéseivel;  
- Az egységes nyugdíjrendszerről szóló 263/2010-es számú Törvény, utólagos 
módosításaival és kiegészítéseivel;  
- A munkaszüneti napokról és az egészségbiztosítási juttatásokról szóló 158/2005-as 
számú Sürg. Korm. Rend., utólagos módosításaival és kiegészítéseivel;  
- A 2018. január 5-ei 15-ös számú Rendelet a munkaszüneti napokról és az 
egészségbiztosítási juttatásokról szóló, utólag módosított és kiegészített 158/2005-
as számú Sürg. Korm. Rend. hatályba helyezésének módszertani szabályainak 
jóváhagyása végett;  
- A 2015. szeptember 8-ai 227-es számú Törvény az Adótörvénykönyvről, utólagos 
módosításaival és kiegészítéseivel;  



- A társadalombiztosítási rendszerek összehangolásáról szóló 883/2004-es számú 
(EK) Rendelet; 
- A 883/2004-es számú (EK) Rendelet hatályba helyezési eljárásának 
meghatározását előíró 987/2009-es számú (EK) Rendelet; 
- Az Európai Parlament és Tanács 465/2012-es számú (EU) Rendelete; 
- Az Európai Parlament és Tanács 492/2011-es számú (EU) Rendelete s munkások az 
Unión belüli szabad mozgásáról; 
- A BIZOTTSÁG 2018. február 2-ai határozata a 2018/170-es számú (EU) Rendelete 
az EURES hálózat felügyelete és működésének kiértékelése céljából történő 
adatgyűjtés és -vizsgálat egységes részletes előírásainak hatályba helyezése végett; 
- Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 13-ai 2016/589-es számú (EU) 
Rendelete egy európai foglalkoztatási szolgálatról (EURES), munkások mobilitási 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok jobb integrációkáról és 
a 492/2011-es (EU) és 1296/2013-as számú (EU) Rendeletek módosításáról;  
-A tanulószerződéses gyakorlati képzésről szóló 279/2005-ös számú Törvény, 
utólagos módosításaival és kiegészítéseivel; 
-Az egyetemi hallgatók által a felsőoktatási szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló 
335/2013-as számú Törvény, utólagos módosításaival és kiegészítéseivel; 
-A garantált minimálbérről szóló 416/2001-es Törvény; 
- A 207/2015-ös számú Törvény az Adóügyi eljárási törvénykönyvről; 
- A 279/2004-es számú frissített Rendelet az ellenőrzési eljárásokról, biztosítási 
intézkedések megtételéről, valamint a munkanélküli segélyek biztosítási 
rendszeréről és a foglalkoztatás elősegítéséről szóló, utólag módosított és 
kiegészített 76/2002-es számú Törvény előírásainak be nem tartásából adódó 
tartozások kényszerített végrehajtásának kivitelezéséről; 
- A 3.497/2015-ös számú Rendelet adminisztratív dokumentumok kiállításáról és 
közléséről bizonyos határérték alatti adókötelezettségeket feljegyző adós felek 
számára; 
Valamint a területen alkalmazható egyéb jogszabályok, szabályozások, amelyek a 
személyi adatok feldolgozásának jogalapját képezik. 
 

4. Akik hozzáférnek a személyi adataihoz: 
- Az Ön személyi adatait feldolgozó alulírott szerv alkalmazottjai, a járandóságok 
meghatározása, szakmai profilalkotás, tanácsadás és szakmai képzésre való 
útmutatás, munkaközvetítés, adósságvisszafizetés céljából; 
- Közintézmények, amelyek felé a törvény értelmében az adatok továbbításra 
kerülnek: Az Országos Munkaerő Ügynökség (ANOFM), az ANOFM alárendeltségében 
működő Regionális Központok, a Pénzügyminisztérium igazgatósága, a 
Nyugdíjpénztár, az Egészségbiztosítási Pénztár, a Társadalmi Ellenőrzési és 
Kifizetési Ügynökség, a Rendőrség, bíróságok, felülvizsgálati és ellenőrzési joggal 
rendelkező intézmények és egyéb a személyi adatok feldolgozására jogosult 
közintézmények; 
- Munkaegészségügyi orvosok a szakmai képzésen résztvevő személyek esetében, 
amelyhez való hozzáférés kizárólag a munkaegészségügyi orvos jóváhagyásával 
történhet; 
- A Román Postavállalat RT és olyan bankok, ahol nyitott számlákkal rendelkezik, 
ha van ilyen;  
- Munkanélküli segély tekintetében illetékes intézmények, EURES tanácsadók, EU-
ból/EGT-ből/Svájcból származó munkaadók, amennyiben az EU-ban/EGT-
ben/Svájcban lévő munkával kapcsolatosak; 
- Privát szakképzési szolgáltatók, valamint privát foglalkoztatási, vállalkozók, 
munkaközvetítők, illetve információs és szaktanácsadó ügynökségek, amelyekkel az 
AJOFM szerződéses viszonyban van; 
- Európai projektek haszonélvezői, az Hargita megyei AJOFM-vel megkötött 
protokollok alapján, azonban kizárólag az Ön írásos beleegyezésével. 



 

Személyi adatait NEM továbbítjuk marketing és reklámcégeknek vagy 

társaságoknak. 

 
5. Adattárolás:  

Adatai egészen addig, amíg az ügynökség nyilvántartásában Ön szerepel, az 
archívumban tárolva és elmentve lesznek, illetőleg az ügy érvényességének lejárata 
után számított 70 éves időszakban is, az alulírott szerv Archívumi 
nomenklatúrájának megfelelően. 

Tudomására hozzuk, hogy jogában áll hozzáférést igényelni a személyi 

adataihoz, valamint személyi adatainak javítását és törlését vagy a feldolgozás 

korlátozását kérni a törvény értelmében, valamint ha azt gondolja, hogy jogai nem 

kerültek betartásra, panaszt tehet az Országos Adatfeldolgozás Felügyelő 

Hatóságnál. 

Feldolgozott személyi adatainak védelmének, bizalmasságának, 

integritásának és hozzáférhetőségének biztosítása érdekében műszaki és szervezeti 

intézkedéseket teszünk meg. A hatályos jogszabályoknak megfelelően 

megakadályozzuk a személyi adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és illetéktelen 

felhasználását, valamint megelőzzük a személyi adatok biztonságának megsértését. 

A személyi adatok feldolgozásával kapcsolatos problémák esetén az alábbi e-mail 

címen kérhet segítséget: protectiadatelor@hr.anofm.ro  


