Aprob

Domnule Primar

Subsemnatul ……………………………………, cu domiciliul in ………………………………………………………., va rog sa-mi
aprobati eliberarea unei adeverinte pentru ……………………………………………………..

Data

Semnatura

Domnului primar al comunei Colonesti

Informare prelucrare date cu caracter personal / acord
Subscrisa COMUNA COLONESTI, cu sediul social in localitatea COLONESTI, Judetul Olt, CUI 4394501, telefon 0249-463103, email , in baza art.
13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, va informam ca vom colecta si
prelucra datele dvs. cu aracter personal:
nume si prenumeadresa de domiciliul
CNP
Alte date: serie si nr. C.I. .....................................................................;
În scopul :
-eliberarii adeverintelor
Alte scopuri ................................................................................................
Temeiul juridic al prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal il reprezinta – consimţământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu
character personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament), precum si – prelucrare necesară conformării
obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament), obligatie legala reglementata de legislatia in vigoare.
Va informam ca destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajatii subscrisei, precum si institutiile statului si ca NU intentionam
transferarea acestor date catre o alta companie (societate de marketing si publicitate).
Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, atat timp cat exista obligatia legala de arhivare si, in situatia unui litigiu, pe parcursul solutionarii
acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislatia in vigoare atat timp cat avem obligatia legala de a pastra documentele in arhiva institutiei.
Va informam ca aveti dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum si rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea
prelucrării, conform legii, precum si dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere, daca considerati ca drepturile dvs au fost
nerespectate.
Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu
caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în
conformitate cu legislatia in vigoare.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu character personal in scopul mai sus declarat.

Am luat la cunostinta:
Semnatura
Data:
Nume si Prenume in clar :

