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Regulamentul (UE) 2016/679 conferă persoanei vizate o serie de drepturi. Acest formular este destinat 

să faciliteze accesul subiectului cu privire la datele sale pentru exercitarea drepturilor sale. În fiecare 

caz de cerere, se menține rezervarea a ceea ce este prevăzut de regulament. 

 

Vă rugăm să specificați care dintre drepturile dvs. doriți să le exercitați: 

 Dreptul de acces 

 Dreptul de corectare 

 Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) 

 Dreptul de a restricționa prelucrarea 

 Dreptul la portabilitatea datelor 

 Dreptul de opoziție 

 

Solicitarea dvs. va fi procesată în termenele enumerate mai jos la primirea cererii completate și 

identificarea solicitantului. 

Solicitarea persoanei vizate Timp fix de răspuns 

Dreptul de acces O lună 

Dreptul de corectare O lună 

Dreptul de ștergere O lună 

Dreptul de a restricționa prelucrarea O lună 

Dreptul la portabilitatea datelor O lună 

Dreptul de opoziție O lună 

 

Detalii solicitant: 

Vă rugăm să completați datele dumneavoastră: 

Nume de familie: 

Prenume: 

Adresă: 

 

Cod poștal: 

Data de naștere: 

 

Telefon (e) de contact: 

 

Adresa de email: 

 

Următoarele copii sunt atașate pentru confirmarea identității mele: 
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  Carte de identitate (buletin) 

 Certificat de naștere 

  Permis de conducere  

  Pașaport 

  Un alt document oficial care să precizeze detaliile și / sau adresa mea. 

 

Sunteți persoana vizată? (Vă rugăm să selectați răspunsul adecvat) 

 

 Sunt persoana vizată și atașez dovada necesară a identității mele, de ex. fotocopie buletin, 

permis de conducere, certificat de naștere, pașaport, certificat de căsătorie. 

 Nu sunt persoana vizată, dar acționez în numele său ca reprezentant al acestuia. Se atașează 

autorizația scrisă, precum și dovada de identitate necesară. 

 

Elemente ale datelor persoanei vizate 

Dacă nu sunteți persoana vizată și aplicați pentru altcineva, vă rugăm să completați detaliile persoanei 

vizate și nu ale dvs. 

Nume de familie: 

Prenume: 

Adresă: 

 

Cod poștal: 

Data de naștere: 

 

Telefon (e) de contact: 

 

Adresa de email: 

 

Pentru a confirma identitatea persoanei vizate, sunt atașate următoarele copii: 

 

  Carte de identitate (buletin) 

  Certificat de naștere 

  Permis de conducere 

  Pașaport 

  Un alt document oficial care să precizeze detaliile și / sau adresa mea. 

 

Dovada identității: 

Pentru a continua cu implementarea oricărei cereri, dorim dovada identității dumneavoastră. 

Dovada identității dvs. trebuie să includă copii ale a două documente precum cartea de identitate 

(buletin), certificatul de naștere, pașaportul, permisul de conducere, un alt document oficial în care 

sunt scrise datele dvs. și / sau adresa dvs. Documentele trebuie să includă numele dvs., data nașterii 

și adresa dvs. curentă. 
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Descrieți în detaliu solicitarea dvs.: Vă rugăm să furnizați cât mai multe detalii posibile, cum ar fi 

date, sesizări, etc.: 

 

 

 

 

 

 

 

Vreau ca răspunsul la solicitarea mea să fie: 

 în formă electronică și trimis prin e-mail 

 în copie tipărită și trimis prin poștă 

 în formă tipărită și să o primească personal 

 

  

Declarație 

Declar în mod responsabil că informațiile pe care le furnizez sunt corecte și că am dreptul de a 

solicita și de a primi acces la informațiile menționate anterior, în conformitate cu termenii 

Regulamentului general privind protecția datelor. 

Semnătură: Data cererii: 

  

 

Solicitarea persoanei vizate va fi trimisă la adresa de email: 

 

info@sioufaslaw.ro 

 

Compania procesează solicitările persoanelor vizate în termen de 30 de zile de la primirea cererii 

scrise. În cazuri excepționale în care acest termen nu poate fi respectat, veți fi informat cu privire la 

întârziere și vi se va oferi un program pentru posibila dată a cererii dvs. 

mailto:info@sioufaslaw.ro

