
Formular de cerere al utilizatorilor vizati de GDPR  

Datele de identificare ale entitatii careia i se adreseaza aceasta cerere 

Numar de identificare: 

 

Numele Companiei: 

Datele de identificare ale utilizatorului/ reprezentantului  

Nume: Prenume: Titlu: 

Data nasterii: Numele de familie la nastere: 

Oras Tara: Cod Postal: 

Strada: Numarul: 

Tipul documentului de identificare:  

Numarul documentului de identificare: 

Datele de identificare ale reprezentantului utilizatorului (a se completa exclusiv in caz de reprezentare) 

Nume: Prenume: 

Numele Societatii: 

Data nasterii: Numarul de identificare: Tara: 

Oras  Cod Postal: 

Strada Numarul: 

Reprezentare prin imputernicit        

Alte documente  

Va rugam specificati:  

Date de identificare alternative (optionale) 

Email: 

 

Descrierea solicitarii utilizatorului (ce anume solicita utilizatorul) 

 

 

Data:         Semnatura verificata: 

 



Note: 

• Completati acest formular intr-o maniera lizibila. 

• Datele incorecte, care nu pot fi citite sau incomplete pot provoca procesarea sau respingerea incorecta a 

acestei solicitari. 

• Pentru a procesa aceasta solicitare, persoana vizata trebuie sa fie identificata in mod clar prin unul dintre 

urmatoarele mijloace: 

o Verificarea semnaturii in cazul unei cereri scrise transmise prin intermediul postei, 

o Identificarea de catre persoanele vizate a documentului de identificare in cazul unei cereri depuse fizic, 

o Mijloace electronice verificate (de exemplu, casete de date din Cehia) trimise de persoana vizata. 

• Cererea poate fi trimisa prin posta la sediul social al entitatii care face obiectul solicitarii sau trimisa fizic la 

sediul social in cadrul orelor standard de lucru. 

• Cererea va fi intotdeauna marcata "Solicitare GDPR" (de exemplu pe un plic), altfel procesarea poate fi 

prelungita. 

• In cazul reprezentarii unui utilizator, va rugam sa furnizati un document pe baza caruia reprezentati persoana 

vizata (imputernicire). 

• E-mailul nu este obligatoriu si usureaza procesarea acestei solicitari. 

In cazul oricaror intrebari legate de solicitarile GDPR, va rugam sa ne contactati prin e-mail dpo@cpipg.com. Va 

reamintim ca transmiterea prin e-mail nu este un mijloc de comunicare 100% sigur, iar siguranta, sursa sau 

livrarea nu este garantata. 

 


