
CERERE DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere Regulamentul European 679/2016 cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, persoanele
vizate au dreptul sa fie informate asupra procesului prin care sunt colectate si procesate acestea si au dreptul de a decide cu
privire la modalitatea prin care sunt utilizate sau procesate. De asemenea, au dreptul sa solicite o copie dupa informatiile
personale pe care le detine SC EXPERTAROM DOOD INGREDIENTS SRL cu privire la acestea.

Va rugam sa completati formularul de mai jos pentru a putea determina detaliile cererii astfel incat sa putem reveni cu
un raspuns cat mai curand posibil.

Formular                        Va rugam sa completati informatiile de mai jos:

Numele si prenumele complet

Adresa curenta
Oras
Judet
Tara
Cod postal
Numar de telefon
Adresa e-mail

Calitatea

Detalii cu privire la informatiile solicitate

Tipul informatiei solicitate (scurta
descriere)

Modalitati de comunicare (electronic la
adresa de email anterior mentionata/
scrisoare recomandata la adresa anterior
mentionata)

DECLARAȚIE
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar datele enumerate mai sus

sunt singurele la care solicit accesul.
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 cunoștință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declarația necorespunzătoare a adevărului

constituie infracțiune de fals privind identitatea și declar pe proprie răspundere că nu am avut și nu am folosit alte nume și date
de stare civilă în afara celor înscrise/atașate în/la prezenta cerere.

Am înțeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/a persoanei vizate și că, în
scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi necesar să furnizez ulterior și alte informații necesare
soluționării prezentei cereri.

Am înțeles 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 cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau necompletarea corectă a
acestora face imposibilă obținerea informațiilor solicitate.
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Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poșta electronică a informațiilor solicitate nu are siguranță deplină,
astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea electronică de informații (interceptare, modificare,
pierdere, distrugere, întârzieri în primirea datelor etc.)

Data    ________________                                        Semnatura _________________
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