
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE ȘI/SAU DREPTULUI DE
ȘTERGERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ȘI/SAU A DREPTULUI DE RESTRICȚIONARE A PRELUCRĂRII ACESTOR DATE

Către:

Societatea PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO SRL, cu sediul in București, Sect. 6, Calea Plevnei,
Nr.146, –  in calitate de Operator de date cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: gdpr@prisum.ro

În exercitarea dreptului prevăzut la Art. 16 (Dreptul la rectificare) [și/sau] a dreptului prevăzut la
Art. 17 (Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)) [și/sau] a dreptului prevăzut la Art. 18
(Dreptul la restricționarea prelucrării) din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului 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  Nr. 95/46/CE („Regulamentul  general
privind  protecția  datelor  -  RGPD”),  și  în  temeiul  legislației  române  adoptate  în  vederea  punerii  în
aplicare  a  RGPD (inclusiv  Legea  nr.  190 din  18 iulie  2018 privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a
Regulamentului  (UE) 2016/679 al  Parlamentului  European şi  al  Consiliului  din 27 aprilie  2016 privind
protecția  persoanelor  fizice  în ceea ce privește prelucrarea  datelor  cu caracter  personal şi  privind libera
circulație  a  acestor  date  şi  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE (Regulamentul  general  privind  protecția
datelor) – „Legea nr. 190/2018”), 

1. DATE  PRIVIND  PERSOANA  CARE  SOLICITĂ  INFORMAȚII

Nume și prenume: [...]

Domiciliul/reședința în […] str. […] nr. […], bl. […], sc. […], ap. […], județ/sector […], 

În calitate de (selectați varianta corectă):

□ persoană vizată (persoana fizică despre care se solicită informații prin prezenta cerere);

□ reprezentant legal al persoanei vizate, conform: ………………………………………………………, 

prin prezenta,  vă rog să dispuneți, fără întârzieri nejustificate, măsurile legale pentru ca următoarele
date  cu  caracter  personal  care  mă  privesc  (precizați  datele  respective)  [...],  să  fie:  (selectați
operațiunea solicitată):

În temeiul dreptului la rectificarea datelor (Art. 16 din RGPD):
 
□ rectificate/actualizate deoarece sunt incorecte
□ completate, deoarece sunt incomplete 

În temeiul dreptului la ștergerea datelor (Art. 17 din RGPD):

□ șterse (inclusiv prin distrugere și/sau anonimizare)
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În temeiul dreptului la restricționarea datelor (Art. 18 din RGPD):

□ supuse restricționării prelucrării.

Deoarece aceste date:

În cadrul exercitării dreptului la rectificarea datelor (Art. 16 din RGPD):
 
□ sunt inexacte. Datele corecte sunt următoarele: […]
□ nu mai sunt actuale. Datele actuale sunt următoarele: […]
□ sunt incomplete. Datele complete sunt următoarele: […]

În cadrul exercitării dreptului la ștergerea datelor (Art. 17 din RGPD):

□ nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
□ îmi retrag consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul
(1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, și apreciez că nu există niciun alt temei
juridic pentru prelucrare;
□ mă  opun  prelucrării  în  temeiul  articolului  21  alineatul  (1)  din  RGPD  și  apreciez  că  societatea
dumneavoastră nu are motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea 
□ mă  opun prelucrării  acestor  date  în  temeiul  articolului  21  alineatul  (2)  din  RGPD  (în  scop  de
marketing direct);
□ datele sunt prelucrate ilegal, deoarece [...];
□ societatea dumneavoastră are obligația legală de a șterge aceste date conform […];
□ datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la
articolul 8 alineatul (1) din RGPD.

În temeiul dreptului la restricționarea datelor (Art. 18 din RGPD):

□ sunt inexacte. Datele exacte sunt: […];

□ prelucrarea  este  ilegală,  dar  nu  doresc  ștergerea  datelor  mele  cu  caracter  personal,  ci  numai

restricționarea utilizării lor;

□ deși nu mai aveți nevoie de datele mele cu caracter personal în scopul prelucrării, subsemnatul/a vi le

solicit pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

□ m-am opus prelucrării în conformitate cu Art. 21 alineatul (1) din RGPD din motive legate de situația

particulară  în  care  mă  aflu  (în  cazul  prelucrării  datelor  cu  caracter  personal  care  o  privesc  în  temeiul

articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) din RGPD, inclusiv creării de

profiluri  pe  baza  respectivelor  dispoziții),  pentru  intervalul  de  timp  în  care  se  verifică  dacă  drepturile

legitime ale Societății prevalează asupra celor ale mele și astfel se justifică prelucrarea în continuare de către

Societate.

Totodată, conform Art. 19 din RGPD (Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu
caracter  personal  sau restricționarea prelucrării),  raportat  și  la  Art.  17 alin.  (2) din RGPD, vă solicit  să
notificați toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite următoarele date cu caracter personal care mă privesc
mai sus-menționate, cu privire la operațiunile solicitate prin prezenta cerere.
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Vă rog să-mi comunicați  informații  privind  măsurile  adoptate  potrivit  prezentei  solicitări  în  următoarea
modalitate (selectați o alternativă de comunicare):

□ în format electronic, prin poștă electronică, la următoarea adresă de e-mail: [...]. 

□ în format electronic, prin fax, la următorul număr: [...]

□ în alt format electronic, prin […] la […] (formatul ales trebuie să asigure dovada comunicării)

□ prin poștă, la următoarea adresă: [...]

Prin prezenta, am luat la cunoștință de prevederile Art. 8 alin. (1) - (4) din Legea nr. 190/2018 potrivit cărora
(i) Art. 16 (dreptul la rectificare), 18 (dreptul la restricționarea prelucrării) și Art. 19 (Obligația de notificare
privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării) din RGPD nu se
aplică (deci exercitarea drepturilor reglementate de aceste articole nu este aplicabilă) în cazul în care datele
cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică, în scopuri statistice, ori în
scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile menționate la aceste articole sunt de natură
să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogarea este necesară
pentru îndeplinirea acestor scopuri, (ii)  derogarea este aplicabilă numai sub rezerva existenței  garanțiilor
corespunzătoare pentru drepturile şi libertățile persoanelor vizate, prevăzute la art. 89 alin. (1) din RGPD, iar
(iii) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal servește în același timp şi altui scop, derogarea
se aplică numai prelucrării în scopurile mai sus-menționate (de cercetare științifică sau istorică, în scopuri
statistice, ori în scopuri de arhivare în interes public).

DATA: _______________

SEMNĂTURA: ________
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