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FORMULAR PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI PERSOANELOR VIZATE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest formular și să îl completați în întregime pentru a nu
întârzia procesarea cererii dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți formularul completat prin
e-mail la adresa: sovata@cjmures.ro

Formularele pot fi, de asemenea predate in format fizic la sediul nostru din Orașul Sovata,
str.  Principală, nr.  155, județul  Mureș.  Daca doriți  predarea directa a formularelor la
sediul nostru, va rugam sa ne contactați la nr. de telefon: 0265-570218, pentru a stabili o
întâlnire.

Răspunsul nostru la solicitarea Dvs. vă va fi trimis prin e-mail.

DETALII PERSONALE:

Nume si Prenume 

Adresa (inc. cod poștal)

(pentru cererile trimise prin poștă, trebuie să
furnizați o factură de utilităţi care 
corespunde acestei adrese) 

Număr de telefon: 

Adresa de e-mail: 

SUNTETI PERSOANA VIZATĂ? (VĂ RUGĂM SĂ INCERCUITI RĂSPUNSUL CORECT)

DA: Va rugam sa furnizați o factură de utilităţi sau un alt act de identitate (copie a 
pașaportului sau a permisului de conducere. Dacă sunteți un angajat actual 
sau colaborator, vă rugăm să furnizați o copie a cărții de identitate.

NU: Acționați în numele persoanei vizate? Dacă da, completați acest formular și 
furnizați-ne autorizarea scrisă și includeți cerințele de identificare menționate 
în caseta de mai sus. Rețineți că este posibil să luăm măsuri suplimentare 
pentru a confirma că această autorizarea a fost acordată în mod deliberat 
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Aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces     şi informare respectiv de a obține o confirmare din partea operatorului
ca prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl  privesc si,  in caz afirmativ,
acces la  datele  respective  si  la  informații  privind  modalitatea  in  care  sunt  prelucrate
datele. 
Dreptul  la  portabilitatea  datelor,  dreptul  de  a  primi  datele  personale  intr-un  format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date
sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere
tehnic. 
Dreptul la opoziție, respectiv de a se opune prelucrării datelor personale atunci când
prelucrarea nu este necesara îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau
când nu are in vedere un interes legitim al operatorului.
Dreptul la rectificare, de corectarea a datelor cu caracter personal inexacte stocate. 
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul de a solicita sa fie șterse
datele cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
sau prelucrate;  este retras consimțământul  si  nu exista  niciun alt  temei juridic  pentru
prelucrare; 
Dreptul la restricționarea prelucrării.
Dreptul de a nu fi  subiectul  prelucrării  automate de date,  acolo unde prelucrarea
impactează drepturile şi libertăţile individuale.
Dreptul de a nu fi subiectul profilării automate. 

VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚI LA CE DREPTURI SE REFERĂ CEREREA DVS.?

DREPTURI CONFORM GDPR DA/NU 

1. Dreptul de a fi informat 

2. Dreptul de acces

3. Dreptul la rectificare 

4. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) 

5. Dreptul de a restricționa procesarea

6. Dreptul la obiecție 

7. Dreptul la portabilitatea datelor

8. Dreptul de a nu fi supus deciziei 
automate 

9. Dreptul de a nu fi supus profilării 

CERERE:

Descrieți  cât mai  exact posibil  justificarea solicitării  Dvs.,  împreună cu orice informații
suplimentare  care  ne  vor  ajuta  să  găsim  datele  Dvs.  personale,  de  exemplu:
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departamentele  în  care  pot  fi  deținute;  natura  relației  curente  /  trecute  cu  instituția
Primăria orașului Sovata (adică angajat/colaborator/solicitant/contribuabil); datele la care
s-ar fi putut crea corespondența sau alte materiale etc. Vă rugăm să includeți numărul de
ID pe care l-ați avut in instituție (dacă este cazul). Nu avem obligația de a ne conforma
cererii până când nu ni se vor furniza suficiente informații pentru a le procesa. 

CEREREA DVS.:

DECLARATIE:

Declar că informațiile furnizate sunt adevărate și exacte și accept termenii stabiliți. Înțeleg
că este necesar  ca  Primăria Orașului  Sovata să-mi  confirme identitatea /  persoana
vizata și ar putea fi necesare pentru obținerea de informații mai detaliate astfel sa îmi fie
identificate corect datele personal. Înțeleg că perioada de răspuns de o lună, prevăzută în
Regulamentul  General  privind  Protecţia  Datelor,  nu  va  începe  până  când  Primăria
Orașului Sovata nu va considera ca datele primite prin acest formular ca sunt suficiente,
complete și/sau corecte. 

Semnătura: 

Nume: 

Data: 

NOTA: 

• Includeți dovezi ale identității dvs. și a documentelor de autorizare semnate/documente
legalizate notarial (dacă nu sunteți persoana vizata).
• Completați formularul corect și în întregime (este responsabilitatea dvs. să furnizați toate
informațiile necesare).
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