
Anexa nr.2 

 

 

INFORMARE COLECTARE DIRECTĂ DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚÍUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD  TULCEA  

(GAL Dobrogea de Nord Tulcea) 

Strada Isaccei, Nr 62, Loc. Mineri, Com . Somova, Jud Tulcea, Tel +40 736660106, email 

contact@galdntulcea.ro, www.galdntulcea.ro 

,  în continuare [Operator], 

 

În conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în continuare [Regulamentul], am fost informat cu privire 

la drepturile mele ce decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator. 

 

De asemenea, am fost informat că persoana de contact, responsabilă cu aplicarea 

Regulamentului, din cadrul Operatorului este Dragan Danut, având datele de contact, e-mail 

dan.dragan@galdntulcea.ro, tel. 073666106.  

 

Prin prezenta, afirm și recunosc că am fost informat cu privire la dreptul meu de a: 

✓ accesa și rectifica datele mele personale; 

✓ solicita ștergerea datelor mele personale, în următoarele situații: 

● datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 

pentru care au fost colectate; 

● în cazul în care îmi retrag consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu 

există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

● când mă opun prelucrării datelor mele personale care are drept scop marketingul 

direct; 

● când datele mele personale au fost prelucrate ilegal; 

● când datele mele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale 

care revine operatorului; 
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● când datele mele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societății informaționale în mod direct unui copil; 

✓ face o cerere justificată, în scris, pentru restricționarea prelucrării datelor mele personale, 

în următoarele situații: 

● contest exactitatea datelor, pentru perioada în care operatorul îmi permite să verific 

exactitatea datelor; 

● prelucrarea este ilegală; 

● operatorul nu mai are nevoie de datele mele personale, iar eu i le solicit pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță; 

● m-am opus prelucrării datelor mele persoanale, prin exercitarea dreptului la opoziție, 

pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului 

prevalează asupra drepturilor mele; 

✓ solicită portarea datelor mele către un alt operator, în următoarele situații: 

● prelucrarea datelor mele personale se bazează pe consimțământul meu explicit cu 

privire la prelucrarea categoriilor speciale de date personale; 

● prelucrarea datelor mele personale a fost efectuată prin mijloace automate; 

✓ mă opune prelucrării datelor mele personale, în următoarele situații: 

● prelucrarea datelor mele personale se efectuează pentru îndeplinirea unei sarcini 

care servește unui interes public; 

● prelucrarea datelor mele personale se efectuează în scopurile intereselor legitime 

urmărite de operator sau de o parte terță; 

● prelucrarea datelor mele personale se efectuează în scopuri de marketing direct; 

● când datele mele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societății informaționale și îmi pot exercita dreptul de a mă opune prin mijloace 

automate care utilizează specificații tehnice; 

● prelucrarea datelor mele personale se efectuează în scopuri de cercetare științifică 

sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este 

necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public; 

✓ de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea 

de profiluri, cu excepția cazurilor în care decizia este necesară pentru încheierea sau 

executarea unui contract între mine și operatorul de date; este autorizată prin dreptul Uniunii 

Europene sau dreptul intern sau are la bază consimțământul meu explicit (se menționează 

logica utilizată și consecințele unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată) ; 

✓ obiecta la transferul datelor către un alt operator, țară terță sau organizație internațională; 



✓ precum și faptul că furnizarea datelor mele personale este voluntară. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, mi-a fost adus la cunoștință că mă pot adresa cu o cerere 

scrisă, datată şi semnată la [0736660106] Dragan Danut-persoana responsabilă) sau cu o cerere 

transmisă prin e-mail la dan.dragan@galdntulcea.ro. 

 

De asemenea, afirm si recunosc ca am fost informat și cu privire la posibilitatea retragerii 

consimțământului, în orice moment, și că acest lucru nu afectează prelucrarea efectuată pe baza 

consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se 

poate face simplu prin transmiterea unui e-mail la dan.dragan@galdntulcea.ro sau prin 

formularea unei cereri în scris, transmisă la [0733695021]. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în temeiul: 

☐ da ☐ nu – consimţământului persoanei vizate;   

☐ da ☐ nu – încheierea/executarea unui contract la care sunt sau voi fi parte; 

☐ da ☐ nu - în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; 

☐ da ☐ nu - pentru protejarea intereselor vitale; 

☐ da ☐ nu - pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public; 

☐ da ☐ nu - în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă. 

Obs.: În cazul în care este incident acest temei, interesele legitime urmărite de operator trebuie 

să fie indicate. 

 

Am fost informat de asemenea cu privire la scopul prelucrării datelor mele personale de către 

Operator, și anume: 

☐ da ☐ nu – în vederea încheierii/executării contractului; 

☐ da ☐ nu – marketing direct; 

☐ da ☐ nu – marketing și promovare; 

☐ da ☐ nu - sunt obligat (ă) să furnizez datele cu caracter personal, acestea fiind necesare în 

vederea [-], în situația unui eventual refuz din partea mea [-]; 

☐ da ☐ nu - informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 

numai următorilor destinatari/categorii de destinatari: [-] (se precizează destinatarii); 



☐ da ☐ nu – am fost informat cu privire la faptul că datele ce fac obiectul prelucării vor fi/nu vor 

fi supuse unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri [-] (se menționează 

logica utilizată și consecințele unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată); 

☐ da ☐ nu – am fost informat cu privire la faptul că datele care fac obiectul prelucării vor fi/nu 

vor fi transferate între entități aparținând/către [-], și anume: [-]; 

☐ da ☐ nu – am fost informat cu privire la durata prelucrării/stocării/arhivării datelor cu caracter 

personal furnizate de către mine, respectiv, [-] dar nu mai mult de [-] de zile/luni/ani, cu excepţia 

situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate; 

☐ da ☐ nu – declar faptul că am luat la cunoștință despre datele care fac obiectul prelucării și 

afirm că acestea sunt corecte.  

 

Totodată, îmi este recunoscut și dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP (www.dataprotection.ro) 

dacă am îngrijorări cu privire la modul în care Operatorul îmi prelucrează datele personale.  

 

Prin acceptarea prezentului formular, confirm faptul că am fost informat cu privire la drepturile 

mele asupra datelor cu caracter personal furnizate, care urmează să fie stocate, prelucrate și 

utilizate, și declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate 

în limitele astfel specificate, pe durata desfășurării [-], dar și pentru o perioadă de [-] după 

încetarea acestuia, de către Operator.  

 

 

Nume ________________ 

Prenume _____________ 

Data _________________ 

Locul _________________ 

Semnătura _____________ 

 


