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CERERE 

Referitoare la exercitarea dreptului de acces la datele personale  

ale persoanei vizate 
 

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), 

 

Subsemnatul/a .............................................................., identificat cu C.I. seria ............., nr. 

...................., domiciliat în localitatea ........................., str. .........................., nr. ........., bl. ........, ap. 

........., județul/sector ......................., telefon de contact ............................., e-mail .........................., 

în calitate de beneficiar al serviciilor oferite de unitatea dumneavoastră, solicit următoarele 

informații cu privire la prelucrarea datelor mele: 

1. Să-mi confirmați dacă în urma furnizării serviciilor oferite de dumneavostră, prelucrați datele 

mele cu caracter personal. 

2. În situația în care răspunsul la prima solicitare este unul afirmativ, vă rog să-mi furnizați o copie 

a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. 

3. În situația în care răspunsul la prima solicitare este unul afirmativ, vă rog sa-mi comunicați 

următoarele informații: 

a. Scopurile prelucrării; 

b. Categoriile de date cu caracter personal vizate; 

c. Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmează să le fie divulgate; 
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d. Perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă 

acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 

e. Daca am dreptul, conform prevederilor Regulamentului UE) 2016/679, de a solicita 

rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor 

cu caracter personal si dacă am dreptul de a mă opune prelucrării; 

f. Care este autoritatea de supraveghere la care pot depune o plângere cu privire la prelucrarea 

datelor mele personale; 

g. Dacă există unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și 

informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele 

preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru mine.  

 
Precizez că doresc să primesc răspunsul: 

- prin email:  
...................................................................................................................................... 
 
- prin poștă: 
........................................................................................................................................ 

 

 

  

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

(Nume/Prenume) 

Data, 

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

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

(Semnătura) 

 

 

 

 


