CERERE PERSOANA VIZATA
FORMULAR EXERCITARE DREPTURI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL PREVAZUTE DE ART. 12-22 DIN REGULAMENTUL 679/2016

Catre : [OPERATOR denumita in continuare « Societatea » ]

Având în vedere drepturile garantate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal) și Legea nr. 190/2018
privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 (GDPR) :
Nume și Prenume _________________________________ __________________________ ;
adresa de e-mail:_______________________; telefon: _______________________________ ;
Adresa: Localitate _______________________, Strada _______________________, Nr. ____,
Bl. _____, Sc.____, Et._____, Ap. ____, judet/sector ___________, Cod Postal __________
În calitate de persoana vizata, prin formularea prezentei cereri, doresc sa imi exercit
urmatoarele drepturi prevazute de Regulamentul 679/2016:
DREPTUL DE ACCES prin care vă solicit să-mi comunicati raportat la prelucrarea datelor mele
cu caracter personal de către Societate, următoarele:
scopul prelucrării
datele care fac obiectul prelucrării
destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau urmează să le fie
dezvăluite datele
perioada de stocare
existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor mele cu caracter
personal
informații disponibile cu privire la sursa/originea datelor
existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri
existența unui transfer de date către o țară terță sau catre o organizație internațională
DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR INEXACTE, prin care va solicit rectificarea datelor
mele inexacte și/sau incomplete aflate în evidentele dvs. după cum urmează:
rectificarea
datelor
mele :
nume__________e-mail
telefon____________, adresa _________________________;

____________

alte date cu caracter personal _____________________________________;
DREPTUL DE OPOZIȚIE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, prin
care doresc să mă opun prelucrării datelor mele
efectuate în baza intereselor legitime ale Societății dvs. sau ale unui terț

care au drept scop activitați de marketing
în vederea efectuării unor sondaje
DREPTUL DE ȘTERGERE A DATELOR, prin care vă solicit ștergerea
următoarelor date ________________________________
PORTABILITATEA DATELOR prin care vă solicit :
primirea/transmiterea
următoarelor
informații
în
format
_________________________________________sau/ catre o altă companie

efectronic

DREPTUL PRIVIND EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI
CREAREA DE PROFILURI, prin care solicit să obțin intervenție umană pentru prelucrarea datelor
mele cu caracter personal ____________________________
DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARÁCTER
PERSONAL, prin care doresc să restrictionez sau să blochez modul în care se utilizează datele
mele, până la soluționarea cerintelor privind modul în care datele mele cu caracter personal se
prelucrează.
DETALII PRIVIND CEREREA DE EXERCITARE DREPTURI
*Va rugăm să mentionati/indicați mai jos orice detalii necesare și utile în vederea soluționării
cererii dvs.

Vă solicit să imi comunicați răspunul dvs. la prezenta cerere prin următorul canal de
comunicare:
e-mail ___________________________
suport hârtie la adresa indicată mai sus.

După completarea prezentei cereri, vă adresăm rugamintea de a ne transmite aceasta cerere la
adresa de e-mail dpo.ro@bbraun.com
sau prin posta la urmatoarea adresa:
____________________________________________________________________________.
Conform dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor cu caracter personal
termenul de răspunus la solicitarea dvs privind prelucrarea datelor cu caracter personal este de

1 luna (o lună) și începe să curgă de la data primirii cererii. În cazul în care este vorba de cereri
complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni, însă vă vom aduce
la cunoștință asupra acestei întârzieri, arătând motivele ce conduc la întârzierea răspunului.
În măsura în care cererile formulate de dvs. sunt vădit nefondate sau excesive, având în vedere
și caracterul repetitiv, ne rezervăm (i) dreptul de a percepe o taxă rezonabilă având în vedere
costurile administrative pentru comunicarea informațiilor solicitate sau (ii) de a nu da curs
solicitărilor dvs.

DECLARAȚIE
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin prezenta cerere sunt reale și corecte.
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere vor fi
utilizate numai în scopul soluționării cererii mele de acces la date cu caracter personal.
Am luat la cunostință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declarația
necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiune de fals privind identitatea și declar pe
proprie răspundere ca nu am avut și nu am folosit alte nume și date de stare civilă în afara celor
înscrise/atașate în/la prezenta cerere.
Am inteles ca operatorul trebuie să confirme identitatea mea/a persoanei vizate și că, în
scopul clarificării datelor personale corespunzatoare, ar putea fi necesar să furnizez ulterior și
alte informații necesare soluționării prezentei cereri.
Am inteles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 zile care se va calcula
din momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus.
Am luat la cunostință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular
sau necompletarea corecta a acestora poate face imposibilă obținerea corectă și completa a
informațiilor solicitate.
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