CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale
Drepturile persoanei vizate sunt cuprinse în Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date (RGPD) și sunt redate mai jos.
Dreptul de acces al persoanei vizate (articolul 15 din RGPD)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează
sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi
la următoarele informaţii:
(a) scopurile prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau
urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu
caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această
perioadă;
(e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter
personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată
sau a dreptului de a se opune prelucrării;
(f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice
informaţii disponibile privind sursa acestora;
(h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la
articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente
privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări
pentru persoana vizată.
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie
internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în
temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru
orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată
pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic
şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate întrun format electronic utilizat în mod curent.
(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor
altora.
Dreptul la rectificare (articolul 16 din RGPD)
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au
fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter
personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - (articolul 17 din RGPD)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele
cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele
motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au
fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate
cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt
temei juridic pentru prelucrarea;
(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive
legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării
în temeiul articolului 21 alineatul (2);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află
operatorul; (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul
alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul
implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care
prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti
operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor
date cu caracter personal.
(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
(b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii
sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în
interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
(c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul
(2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în
scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat
la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea
obiectivelor prelucrării respective; sau
(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
Dreptul la restricţionarea prelucrării (articolul 18 din RGPD)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în
cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să
verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana
vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul
de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale
persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu
caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei
vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia
drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al
Uniunii sau al unui stat membru. (3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în
temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau
restricţionarea prelucrării (articolul 19 din RGPD)
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice
rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în
conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care
acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează
persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.
Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD)
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care lea furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat
şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului
căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al
articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
şi (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată
are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo
unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului
17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate
în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
Dreptul la opoziţie (articolul 21 din RGPD)
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia
particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al
articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri
pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu
excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică
prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct,
persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu
caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de
marketingul direct respectiv. (3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul
marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele
(1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi
separat de orice alte informaţii.
(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE,
persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează
specificaţii tehnice.
(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică
sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată,
din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter
personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea
unei sarcini din motive de interes public.
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri (articolul 22 din
RGPD)
(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată
sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un
operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care
prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.
(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare
măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale
persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului,
de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.
(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter
personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9
alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.
Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal
(articolul 34 din RGPD)
(1) În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze
un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul informează persoana
vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.
(2) În informarea transmisă persoanei vizate prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se
include o descriere într-un limbaj clar şi simplu a caracterului încălcării securităţii datelor cu
caracter personal, precum şi cel puţin informaţiile şi măsurile menţionate la articolul 33 alineatul
(3) literele (b), (c) şi (d). (3) Informarea persoanei vizate menţionată la alineatul (1) nu este
necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiţii este îndeplinită:
(a) operatorul a implementat măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste
măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii
datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal
devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

(b) operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi
libertăţile persoanelor vizate menţionat la alineatul (1) nu mai este susceptibil să se materializeze;
(c) ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică
sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
(4) În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea securităţii datelor cu caracter
personal către persoana vizată, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare
probabilitatea ca încălcarea securităţii datelor cu caracter personal să genereze un risc ridicat,
poate să îi solicite acestuia să facă acest lucru sau poate decide că oricare dintre condiţiile
menţionate la alineatul (3) sunt îndeplinite.
MODUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus (Dreptul de acces al persoanei vizate, Dreptul la
rectificare, Dreptul la ştergerea datelor -"dreptul de a fi uitat", Dreptul la restricţionarea prelucrării,
Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziţie), referitoare la prelucrări de date cu caracter
personal efectuate în cadrul Consiliului Județean Prahova puteţi transmite/depune o cerere la
sediul instituției din Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4 sau o puteți transmite în format electronic la
adresa: dpo@cjph.ro Modelele de cereri le găsiți în partea de jos a paginii curente.
Pentru exercitarea drepturilor referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate de
către ceilalți operatori de date subordonate Consiliului Județean Prahova, vă rugăm să vă adresați
în mod direct acestor unități.
Consiliul Județean Prahova, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat
să comunice persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în
temeiul articolelor 15-22 din RGPD, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o
lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când
este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Consiliul Județean
Prahova informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună
de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.
În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate
în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un
alt format.
Orice comunicare şi orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 şi 34 sunt oferite de
Consiliul Județean Prahova gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate
sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, instituția
poate:
- să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea
informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate sau
- să refuze să dea curs cererii.
În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează
cererea menţionată la articolele 15-21, reprezentanții instituției pot solicita furnizarea de
informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
Excepțiile privind exercitarea drepturilor (articolul 23 din RGPD)
Excepțiile privind exercitarea drepturilor prevăzute la articolele 12-22 şi 34 precum şi la articolul 5
(Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal) sunt prevăzute la articolul 23 din
regulament, pe care îl redăm în cele ce urmează:
(1) Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului de date sau persoanei
împuternicite de operator poate restricţiona printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al
obligaţiilor şi al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 şi 34, precum şi la articolul 5 în măsura în
care dispoziţiile acestuia corespund drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la articolele 12-22, atunci

când o astfel de restricţie respectă esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi constituie o
măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura:
(a) securitatea naţională;
(b) apărarea;
(c) securitatea publică;
(d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracţiunilor sau executarea
sancţiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi
prevenirea acestora;
(e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în
special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în
domeniile monetar, bugetar şi fiscal şi în domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale;
(f) protejarea independenţei judiciare şi a procedurilor judiciare;
(g) prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor
reglementate;
(h) funcţia de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea
autorităţii oficiale în cazurile menţionate la literele (a)-(e) şi (g);
(i) protecţia persoanei vizate sau a drepturilor şi libertăţilor altora;
(j) punerea în aplicare a pretenţiilor de drept civil.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (articolul 77 RGPD)
(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană
vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul
membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut
loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal
care o vizează încalcă prezentul regulament. (2) Autoritatea de supraveghere la care s-a depus
plângerea informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea
de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul art. 78.
Coordonate de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal:
Sediul: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: 031.805.92.11; Fax: 031.805.96.02
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator (Articolul 79 din RGPD)
(1) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv
dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 77, fiecare
persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care
consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca
urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.
(2) Acţiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator sunt
prezentate în faţa instanţelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de

operator îşi are un sediu. Alternativ, o astfel de acţiune poate fi prezentată în faţa instanţelor din
statul membru în care persoana vizată îşi are reşedinţa obişnuită, cu excepţia cazului în care
operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce
acţionează în exercitarea competenţelor sale publice.
Drepturi ale cetățenilor străini în ceea ce privește protecția datelor personale
Conform art. 18 şi 26 din Constituţia României, republicată, cetăţenii străini şi apatrizii care
locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de
Constituţie şi de alte legi, iar autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi
privată, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini.
În acest context, în virtutea dispoziţiilor legale indicate, cadrul normativ intern asigură o protecţie
similară celor două categorii de persoane (cetăţeni români şi străini).

* Informații actualizate la data de 05.03.2020

MODELE EXERCITARE DREPTURI
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES
Către

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, jud. Prahova

Subsemnatul/a ........................................... (numele şi prenumele), cu
domiciliul/reşedinţa în .................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. .....,
judeţul/sectorul....................... CNP........................... telefon ......................, adresa de e-mail
(opţional)................................., în temeiul art. 15 din 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă rog să-mi comunicaţi dacă datele
mele cu caracter personal au fost prelucrate de către instituţia dumneavoastră, în
perioada/data ……………, prin intermediul bazelor de date automatizate.
(opţional) Doresc să-mi comunicaţi dacă datele mele cu caracter personal au fost
prelucrate manual de către instituţia dumneavoastră, în perioada/data………………, cu
ocazia …………………...........................................................................................................
(opţional) Cererea este depusă prin reprezentant ………...................................(se
vor menţiona datele de identificare ale acestuia), sens în care depun împuternicirea
avocațială/procura notarială de reprezentare (se menționează varianta corespunzătoare).
Doresc ca informaţiile să îmi fie comunicate la adresa de domiciliu/reședință sau
pe cale electronică, la adresa de e-mail: ..............................................
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere sunt reale
și corecte.
Data

Semnătura

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE
Către

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, jud. Prahova

Subsemnatul/a ............................................ (numele şi prenumele), cu
domiciliul/reşedinţa în .................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. .....,
judeţul/sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de email (opţional)............................., în temeiul art. 16 din 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă rog să dispuneţi măsurile legale
pentru rectificarea/completarea (se menționează varianta corespunzătoare) a următoarelor
date cu caracter personal care mă privesc ...................................................................... (se
enumeră datele respective), pentru următoarele motive: ………….....................................
(se menționează motivele).
(opţional) Cererea este depusă prin reprezentant ………...................................(se
vor menţiona datele de identificare ale acestuia), sens în care depun împuternicirea
avocațială/procura notarială de reprezentare (se menționează varianta corespunzătoare).
Doresc ca informaţiile privind modul de soluționare a prezentei cereri să îmi fie
comunicate la adresa de domiciliu/reședință sau pe cale electronică, la adresa de e-mail:
..............................................
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere sunt reale și
corecte.
Data
Semnătura

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ȘTERGERE A DATELOR
Către

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, jud. Prahova

Subsemnatul/a ............................................ (numele şi prenumele), cu
domiciliul/reşedinţa în .................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. .....,
judeţul/sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de email (opţional)............................., în temeiul art. 17 din 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă rog să dispuneţi măsurile legale
pentru ştergerea următoarelor date cu caracter personal care mă privesc
........................................... (se enumeră datele respective), pentru următoarele motive: nu
mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau
prelucrate/îmi retrag consimțământul/au fost prelucrate ilegal/respectarea unei obligații
legale care vă revine (se menționează varianta corespunzătoare).
(opţional) Cererea este depusă prin reprezentant ……….................................(se vor
menţiona datele de identificare ale acestuia), sens în care depun împuternicirea
avocațială/procura notarială de reprezentare (se menționează varianta corespunzătoare).
Doresc ca informaţiile privind modul de soluționare a prezentei cereri să îmi fie
comunicate la adresa de domiciliu/reședință sau pe cale electronică, la adresa de e-mail:
..............................................
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere sunt reale și
corecte.
Data
Semnătura

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA
PRELUCRĂRII
Către
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, jud. Prahova
Subsemnatul/a ............................................ (numele şi prenumele), cu
domiciliul/reşedinţa în .................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. .....,
judeţul/sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de email (opţional)............................., în temeiul art. 18 din 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă rog să dispuneţi măsurile legale
pentru restricționarea prelucrării următoarelor date cu caracter personal care mă privesc
........................ (se enumeră datele respective), pentru următoarele motive: contest
exactitatea datelor/au fost prelucrate ilegal și mă opun ștergerii datelor/întrucât am nevoie
de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (se menționează
varianta corespunzătoare).
(opţional) Cererea este depusă prin reprezentant ………..(se vor menţiona datele
de identificare ale acestuia), sens în care depun împuternicirea avocațială/procura notarială
de reprezentare (se menționează varianta corespunzătoare).
Doresc ca informaţiile privind modul de soluționare a prezentei cereri să îmi fie
comunicate la adresa de domiciliu/reședință sau pe cale electronică, la adresa de e-mail:
..............................................
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere sunt reale și
corecte.
Data
Semnătura

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE PORTABILITATE
Către

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, jud. Prahova

Subsemnatul/a ............................................ (numele şi prenumele), cu
domiciliul/reşedinţa în .................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. .....,
judeţul/sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de email (opţional)............................., în temeiul art. 20 din 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă rog să dispuneţi măsurile legale
pentru a primi următoarele date cu caracter personal care mă privesc și pe care vi le-am
furnizat în mod structurat ........................ (se enumeră datele respective), pentru
următoarele motive: pentru a le transmite altui operator (se menționează operatorul
respectiv). Menționez că mi-am dat consimțământul pentru prelucrarea acestor date în
scopul ……………./pentru executarea contractului …………… și că prelucrarea este
efectuată prin mijloace automate.
(opţional) Cererea este depusă prin reprezentant ………..(se vor menţiona datele
de identificare ale acestuia), sens în care depun împuternicirea avocațială/procura notarială
de reprezentare (se menționează varianta corespunzătoare).
Doresc ca informaţiile privind modul de soluționare a prezentei cereri să îmi fie
comunicate la adresa de domiciliu/reședință sau pe cale electronică, la adresa de e-mail:
..............................................
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere sunt reale și
corecte.
Data
Semnătura

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIŢIE
Către
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, jud. Prahova
Subsemnatul/a ............................................ (numele şi prenumele), cu
domiciliul/reşedinţa în .................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. .....,
judeţul/sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de email (opţional)............................., în temeiul art. 21 din 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă rog să dispuneţi măsurile legale
pentru a nu mai prelucra următoarele date cu caracter personal care mă privesc
........................ (se enumeră datele respective), inclusiv de a crea profiluri, din motive legate
de situația particulară în care mă aflu: …………….…
(opţional) Cererea este depusă prin reprezentant ………..(se vor menţiona datele
de identificare ale acestuia), sens în care depun împuternicirea avocațială/procura notarială
de reprezentare (se menționează varianta corespunzătoare).
Doresc ca informaţiile privind modul de soluționare a prezentei cereri să îmi fie
comunicate la adresa de domiciliu/reședință sau pe cale electronică, la adresa de e-mail:
..............................................
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta cerere sunt reale și
corecte.
Data
Semnătura

