CERERE DE OPERARE A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Având în vedere Regulamentul European 679/2016 cu privire la procesarea datelor cu caracter personal,
persoanele vizate au dreptul:
- să aibă acces și să fie informate asupra procesului prin care sunt colectate si procesate datele personale si
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 FOOD INGREDIENTS SRL
- să se opună ca datele cu caracter personal să facă obiectul prelucrării.
- să rectifice (să corecteze, modifice sau sa actualizeze orice informatie cu privire la persoana lor);
- să solicite ștergerea datelor cu caaracter personal;
- să solicite restricționarea prelucrarii datelelor cu caracter personal;
- să solicite transferul datelor cu caracter personal (portabilitate) către un alt operator;
Vă rugam sa completați cat mai in detaliu cererea si sa o transmiteti alături de o dovadă a identității
dumneavoastră la adresa dpo@expertarom.com, alături de documentația necesară pentru a dovedi corectarea,
modificarea sau actualizarea datelor.
Numele solicitantului (persoana vizată) și Informații de contact

1. INFORMAȚII GENERALE
1a

Nume:

1b

Prenume:

1c

Addresa curentă:

1d

Oraș/Județ/Țară:

1e

Cod poștal

1f

Email:

1g

Număr telefon:

1h

Calitatea:

Completarea tuturor câmpurilor tabelului este obligatorie pentru prelucrarea cererii dumneavoastră. Vă
rugăm să atașați o dovadă a identității dumneavoastră (fotocopie sau imagine scanată a cărții de identitate/permis
conducere /pașaport + o dovadă a adresei).

2. DETALII CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE SOLICITATE
2a

Tipul solicitării :

Vă rugăm să detaliați solicitarea,
menționând și motivul:

Access
Opoziție
Rectificare
Ștergere
Restricționare
Transferul datelor (portabilitate)
Datele pentru care se face solicitarea:

Motivul întemeiat și legitim:

(pentru a ne ajuta să localizăm
datele vă rugăm să includeți cât
de multe detalii specific, de ex.
Departamentul cu care ați
colaborat, persoana de contact
etc.)

Prin poștă (scrisoare recomandata la adresa anterior menționată)
electronic, la adresa de email anterior mentionata
Daca cererea este valida vom opera datele mentionate exceptand situatia in care legea nu permite acest lucru. In acest caz veti
fi anuntat asupra informatiilor care vor fi pastrate si motivul.
Vă promitem ca vom depune toate eforturile necesare să vă răspundem în termen de 30 zile. Informațiile colectate prin
intermediul acestei cereri sunt utilizate doar în scopul soluționării acesteia și sunt tratate confidential.
2b

Modalități de comunicare
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CERERE DE OPERARE A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIE

Declar ca sunt titularul prezentei cereri și că datele cu caracter persoanal pentru care am solicitat
prelucrarea îmi aparțin . 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.
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.)

Acest formular trebuie trimis completat și semnat pe email dpo@expertarom.com sau prin poștă la
următoarea adresă:
Expertarom Food ingredients S.R.L.
În atenția: Simona Jeflea (Data protection officer)
Șoseaua Alba Iulia, nr. 150.
550052 – Sibiu, Romania
Tel: +4(0)269/2080013
eMail: dpo@expertarom.com

Nume:……………………………………
Semnătura: ………………………………
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