
Formular privind Cererile Persoanelor Vizate 
  

Acest formular ar trebui folosit de persoanele vizate pentru a trimite o cerere in legatura cu drepturile lor in 
temeiul Regulamentului GDPR(Capitolul III). 
 

1. Detalii privind persoana care face cererea 

Titlul:   

Nume:                                                                                                                                                 

Adresa:   

Numar de client/cont:   

 

2. Tipul cererii 
Va rugam selectati tipul de cerere pe care o doriti: 

☐Retragerea consimtamantului [i] 

☐Acces la date [ii] 

☐Rectificarea datelor personale [iii] 

☐Stergerea datelor personale [iv] 

☐Restrictionarea prelucrarii datelor personale [v] 

☐Portabilitatea datelor [vi] 

☐Opozitie la prelucrarea datelor [vii] 

☐Proces decizional automat si crearea de profiluri [viii]

 
3. Datele personale implicate* 
  

  

  

* Ce date personale sunt vizate cu aceasta cerere? 

 

4. Detaliile cererii 
  

  

  

 

5. Justificarea / motivarea cererii* 
  

  

  

* Motivele pentru care considerati ca trebuie sa dam curs cererii voastre. 
 



Semnatura:   

Nume:                                                                                                                                    

Data:   

 

 

[i] Persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul. Retragerea 
consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de 
retragerea acestuia. Inainte de acordarea consimtamantului, persoana vizata este informata cu privire la 
acest lucru. Retragerea consimtamantului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia. 
[ii] Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu 
date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele 
informatii: 
(a) scopurile prelucrarii; 

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le 
fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; 

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter 
personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 

(e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori 
restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se 
opune prelucrarii; 

(f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 

(g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii 
disponibile privind sursa acestora; 

(h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in 
cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele 
preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. 

[iii] Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor 
cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate 
datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt 
incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 
[iv] Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal 
care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter 
personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; 

(b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt 
temei juridic pentru prelucrare; 

(c) persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste 
prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii; 

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine 
operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul; 

(f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii 
informationale. 

[v] Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care 
se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

Dupa ce a fost completat, formularul trebuie trimis prin e-mail catre
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(a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice 
exactitatea datelor; 

(b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in 
schimb restrictionarea utilizarii lor; 

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le 
solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 

(d) persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile 
legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. 

[vi] Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat 
operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a 
transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele 
cu caracter personal, in cazul in care: 
(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract; 

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. 

[vii] In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in 
care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza 
respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in 
care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care 
prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, 
exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 
[viii] Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in 
mod similar intr-o masura semnificativa. 

 




