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FORMULAR DE SOLICITARE EXERCITARE DREPTURI GDPR 

 

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor 
procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR), 

Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor 
incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR), 

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele 
cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la 
solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, art. 17 GDPR), 

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a 
procesării, art. 18 GDPR), 

Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format 
structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea 
acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 GDPR), 

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul 
la obiecție, art. 21 GDPR), 

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări 
a datelor care se bazează pe consimțământul acordat. Retragerea nu va afecta 
legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere 
(dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 GDPR). 

 

Descrierea solicitării (opțional): 

Doresc primirea răspunsului/confirmarea operațiunilor vizate prin următoarele metode: 

 prin e-mail la adresa

 prin poștă la adresa 

Ați mai transmis această solicitare și către autoritățile competente?   Da Nu 

Pentru certificarea identității în calitate de persoană vizată sau împuternicită de aceasta, prezenta 

solicitare trebuie, în mod obligatoriu, să fie însoțită de o copie lizibilă după un document de identitate, iar 

în cazul reprezentării, și împuternicirii sau mandatului de reprezentare.  

Subsemnatul/a,                                                                                        domiciliat în 

                                                  e-mail                                                           telefon

IDClient      prin prezenta doresc să-mi exercit drepturile garantate prin 

Regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal oferit către 

organizația dvs., iar în acest sens solicit următoarele: (trebuie să bifați și să detaliați) 
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Solicitantul înțelege aspectul că în cazul invalidării identității sau sau/și a persoanei vizate, nu vom 

putea dezvălui date personale și nu vom putea da curs prezentei solicitări. 

Prin semnarea și transmiterea prezentei solicitări, în calitate de semnatar, confirm următoarele: 

- informațiile furnizate sunt reale și corecte, iar datele solicitate mai sus sunt singurele vizate;  

- am luat la cunoștință de faptul că informațiile din prezenta solicitare vor fi utilizate numai în 

scopul soluționării prezentei solicitări; 

- am luat la cunoștință de prevederile din Codul Penal Roman, potrivit căruia declarația 

necorespunzătoare adevărului constituie infracțiune de fals privind identitatea și declar pe 

propria răspundere ca nu am avut și nu am folosit alte nume și date de stare civilă în afara celor 

înscrise/atașate în/la prezenta solicitare; 

- am înțeles că este necesar să confirm identitatea mea sau a persoanei vizate (în cazul 

reprezentării), și că, în scopul identificării datelor personale vizate, ar putea fi necesar să furnizez 

ulterior detalii sau informații suplimentare; 

- am înțeles că termenul legal de răspuns este de o luna (30 de zile) și se calculează din momentul 

din care vor fi îndeplinite condițiile de validare a solicitării, respectiv identificarea dvs.; 

- am luat la cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau 

necompletarea corecta a acestora, face imposibilă obținerea informațiilor solicitate și furnizarea 

unui răspuns adecvat;  

- înțeleg faptul că modalitatea de comunicare prin e-mail - poștă electronică a informațiilor 

solicitate nu are siguranță deplină, astfel că, prin această alegere îmi asum riscurile legate de 

comunicarea electronică a informațiilor (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzierii 

livrării datelor, catalogării ca SPAM/JUNK și neafișarea lor, etc.); 

- înțeleg și cunosc faptul că substituirea de persoană constituie infracțiune! 

Numele în clar și semnătura  Data 

 

Vă rugăm să anexați orice alte informații ajutătoare (imagini, date, capturi, etc.) pentru identificarea 

datelor vizate și soluționarea prezentei. 

Preluat la  Validat la  Nr. înreg.  Referință  

Pentru a valida solicitarea, trebuie să semnați prezentul document, să îl tipăriți, scanați și să îl 

transmiteți împreună cu o copie a unui act de identitate către adresa noastră de e-mail indicată pe prima 

pagina. Datele furnizate în prezenta vor fi procesate conform Politicii GDPR disponibile pe siteul nostru. 

http://www.kitgdpr.ro/
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