
Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/a ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea 

…………….……………………..…, judeţul ….……………………, strada……………………………………………………………., 

posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la 

data de ………………….., CNP……………………………………..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Primăria Comunei Dofteana, în 

vederea................................... 

............................................................. . 

 

Sunt informat de către beneficiar – că aceste date vor fi tratate confidenţial conform prevederilor 
Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date, intrat în vigoare din 25 mai 2018.   

 

     Data.......................................................                    Semnătura............................................................. 

                                                                             

 

 

                         Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/a ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea 

…………….……………………..…, judeţul ….……………………, strada……………………………………………………………., 

posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la 

data de ………………….., CNP……………………………………... , îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Primăria Comunei, în 

vederea................................................... 

.................................................................... .  

 

Sunt informat de către beneficiar – că aceste date vor fi tratate confidenţial conform prevederilor 
Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date, intrat în vigoare din 25 mai 2018. 

 

 

       Data............................................................                  Semnătura ...................................................... 

 



Cerere de retragere a consimţământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/a ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea 

…………….……………………..…, judeţul ….……………………, strada……………………………………………………………., 

posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la 

data de ………………….., CNP……………………………………...,  , solicit retragerea consimţământului cu privire 

la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Primăria Comunei Dofteana, în 

vederea             ............................................................................................  . 

 

Sunt informat de către beneficiar – că aceste date vor fi tratate confidenţial conform prevederilor 
Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date, intrat în vigoare din 25 mai 2018.   

 

   Data ...................................                                      Semnătura.................................................                                                                   

 

 

 

Cerere de retragere a consimţământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

                                                        

 

Subsemnatul/a ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea 

…………….……………………..…, judeţul ….……………………, strada……………………………………………………………., 

posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la 

data de ………………….., CNP……………………………………...,  , solicit retragerea consimţământului cu privire 

la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Primăria Comunei Dofteana, în 

vederea   ...................................................................... ........................... . 

 

Sunt informat de către beneficiar – că aceste date vor fi tratate confidenţial conform prevederilor 
Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date, intrat în vigoare din 25 mai 2018. 

 

Data.......................................                                               Semnătura.................................................. 

                                                         

                                             



                Cerere privind ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate 
 

  

     Subsemnatul/subsemnata........................................................................(nume, prenume), 
identificat(a) cu CNP:............................................, având în vedere: 

-Contractul de ..................................................din data de.................................................................................. . 

-Alte motive................................................................................................................................................................. . 

(pentru ce au fost prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal) 

      În temeiul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, solicit ştergerea datelor cu 
caracter personal pentru următorul/următoarele motiv(e): 

o datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 
pentru  care au fost colectate sau prelucrate; 

o persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu 
există alt temei juridic pentru desfăşurarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal; 

o pesoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situaţia sa particulară şi nu 
există alte motive legitime pentru desfăşurarea operaţiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal; 

o datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
o datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care 

revine operatorului de date cu caracter personal în temeiul dreptului U.E. sau al 
dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul de date cu caracter personal; 

   Vă rog să îmi transmiteţi răspunsul la (se bifează opţiunea dorită): 

o La o adresă de corespondenţă, respectiv: oraşul/comuna........................................................... 
Satul .......................................strada ...............................nr. ......................., bl. ................, sc. ...................., et. ....... 

Ap.................,cod poştal...............................,judeţul.......................................... . 

o La următoarea adresă de e-mail: 
................................................................................................................... 

 

 

 

Data.....................................................................               Semnătura................................................................... 

 

 

 

 



                       Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare   

      
 
Către 
..................................................(se trec datele de identificare ale instituţiei) 

 

            
Subsemnatul/Subsemnata..........................................................................(numele 

şi prenumele) cu domiciliul/reşedinţa în..................... str. .......... nr. ..... bl. ..... sc. 
..... ap. ..... telefon .................., (opţional) adresa de e-
mail.............,.................................... în temeiul art. 16 din Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă rog să dispuneţi 
măsurile legale pentru ca următoarele categorii de date cu caracter personal care 
mă privesc .......................................................................................................1        
să fie rectificate  deoarece sunt incomplete/inexacte.  

Totodată, vă rog să fie notificaţi terţii............................................................2 
cărora le-au fost dezvăluite următoarele date cu caracter personal care mă privesc 
................................................................................................................................3 
cu privire la faptul că acestea au fost rectificate. 

(dacă este cazul) Dovada necesității rectificării rezidă din ..................................... 

............................................................................................................................... . 

(Sau)  Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază 
prezenta cerere: ...................................................................................................... 

.............................................................................................................................. . 
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile 
dispuse potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea 
adresă....................................... (opţional) la următoarea adresa de poştă 
electronică................................. (opţional). 

 
 
DATA:                           SEMNĂTURA: 

                                                           
1, 3 Se enumeră datele cu caracter personal vizate. 
2 Se precizează care sunt aceştia, în măsura în care se cunoaşte identitatea lor. 
 



 

                            Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziţie 

 

 Către........................................................ (se trec datele de identificare ale 
instituţiei) 

 

            Subsemnatul/Subsemnata……………………………..(nume,prenume) 
cu domiciliul/reşedinţa în…………………..sat……………..strada…………… 

nr. …….., judeţul …………………., în temeiul art. 21 din Regulamentul nr.679 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, 
vă rog să dispuneţi măsurile pentru a înceta prelucrarea datelor cu caracter 
personal care mă privesc…………………………… …………………………… 

……………………………………………………………………………………2 

Din următoarele motive : ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….…3 

            Faţă de cele expuse mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind 
măsurile luate potrivit solicitării formulate să îmi fie comunicate la următoarea 
adresă……………………………………………………………………………. 

Sau adresa de e-mail : …………………………………………………………  . 

 

Data……………………………..                  Semnătura………………………… 

 

1. Persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor 
cu caracter personal 
care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din 
motive de interes public. 
2 Se enumeră datele cu caracter personal vizate. 
3 Se enumeră motivele legitime ale solicitării. 

 

 

 

 

 



 

                   Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor  

                                               cu caracter personal 

  
 

  Către....................................................... (se trec datele de identificare ale 
instituţiei) 

 

            
Subsemnatul/Subsemnata………………………………..(nume,prenume) cu  

domiciliul/reşedinţa în……………..sat……………..strada……………………. 

nr. …….., judeţul …………………., în temeiul art. 20 din Regulamentul nr.679 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, 
vă rog să dispuneţi măsurile pentru transmiterea/portabilitatea datelor cu caracter 
personal care mă privesc  ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. .1 

Către operatorul:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..........2 

Dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. 

            Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind 
măsurile luate potrivit solicitării formulate să îmi fie comunicate la următoarea 
adresă………………………………………….sau email………………………. . 

 

 

Data……………………………..                Semnătura…………………………… 

 

 

 

 

1. Se enumeră datele cu caracter personal vizate. 
2. Se precizează numele şi datele de contact ale operatorului. 



 
 

                   Cerere pentru exercitarea dreptului la restricţionarea datelor  

                                               cu caracter personal 

  
 

  Către........................................................ (se trec datele de identificare ale 
instituţiei) 

 

            Subsemnatul/Subsemnata……………………………..(nume,.prenume) 
cu domiciliul/reşedinţa în …………....sat……………...strada……………….. 

 nr. …….., judeţul …………………., în temeiul art. 18 din Regulamentul nr.679 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, 
vă rog să dispuneţi măsurile pentru restricţionarea datelor cu caracter personal 
care mă privesc…………..……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………1 

Din următoarele motive :………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………....2 

            Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind 
măsurile luate potrivit solicitării formulate să îmi fie comunicate la următoarea 
adresă………………………..… sau e-mail…………………………………… .  

 

 

Data……………………………..               Semnătura…………………………… 

 

 

3. Se enumeră datele cu caracter personal vizate. 
4. Se enumeră motivele legitime ale solicitării.. 

 

 

 

 

 

 



 

                                               CERERE pentru exercitarea dreptului de acces 

                                           cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
      În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 27 aprilie 2016 sunteți îndreptățit, ca persoană vizată, să obțineți de la Primăria Dofteana confirmarea cu privire la 
prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră personale, precum și să solicitați detalii cu privire la scopurile, categoriile și 
dezvăluirile acestor date. Pentru exercitarea unui astfel de drept puteți utiliza acest formular. 
I. Persoana vizată 
Subsemnatul/Subsemnata(numele și prenumele) ....................................................................., 
CNP........................................... cu domiciliul/reședința în............................................................. 
str........................................................nr............,bl.............,sc...........,ap............,județ/sector..........................telefon...........
.................., adresa de e-mail ....................................................,în temeiul Regulamentului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, vă solicit să-mi comunicaţi faptul că datele care mă 
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Primăria Comunei Dofteana. 
(*) se va anexa copia cărții de identitate 

 (**) se va anexa copia împuternicirii notariale 

II. Precizări suplimentare: 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Alegeți modalitatea de contact preferată: 
□ e-mail □ poștă 
Informații privind politica noastră de confidenţialitate a datelor cu caracter personal se regăsesc pe 

www.primariadofteana.ro. 

Am citit informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt de acord cu colectarea, transmiterea, 

prelucrarea și utilizarea datelor mele personale în conformitate cu reglementările GDPR exclusiv pentru formularea 

unui răspuns la solicitarea trimisă. 

 

DATA _________________                                                                SEMNĂTURA_________________________ 

 

                                               CERERE pentru exercitarea dreptului de acces 

                                           cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
      În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 27 aprilie 2016 sunteți îndreptățit, ca persoană vizată, să obțineți de la Primăria Dofteana confirmarea cu privire la 
prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră personale, precum și să solicitați detalii cu privire la scopurile, categoriile și 
dezvăluirile acestor date. Pentru exercitarea unui astfel de drept puteți utiliza acest formular. 
I. Persoana vizată 
Subsemnatul/Subsemnata(numele și prenumele) ....................................................................., 
CNP........................................... cu domiciliul/reședința în............................................................. 
str........................................................nr............,bl.............,sc...........,ap............,județ/sector..........................telefon...........
.................., adresa de e-mail ....................................................,în temeiul Regulamentului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, vă solicit să-mi comunicaţi faptul că datele care mă 
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Primăria Comunei Dofteana. 
(*) se va anexa copia cărții de identitate 

 (**) se va anexa copia împuternicirii notariale 

II. Precizări suplimentare: 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Alegeți modalitatea de contact preferată: 
□ e-mail □ poștă 
Informații privind politica noastră de confidenţialitate a datelor cu caracter personal se regăsesc pe 

www.primariadofteana.ro. 

Am citit informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt de acord cu colectarea, transmiterea, 

prelucrarea și utilizarea datelor mele personale în conformitate cu reglementările GDPR exclusiv pentru formularea 

unui răspuns la solicitarea trimisă. 

 

DATA _________________                                                                    SEMNĂTURA_________________________ 



 


