
Cerere privind ştergerea datelor prelucrate 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata...................................................................., cu domiciliul 

în.................................. str......................................,nr........., bl........., sc........., ap........, 

telefon............................... (opţional), adresa de email........................................, în temeiul art. 17 

din REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date, vă solicit ştergerea datelor mele cu caracter 

personal care sunt prelucrate ȋn cadrul Asociatia Pavilionul Artistilor 

Motivele solicitării: 

 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au 

fost colectate sau prelucrate; 

 persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun 

alt temei juridic pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

 persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația sa particulară si nu există alte 

motive legitime pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

 datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 

operatorului de date cu caracter personal in temeiul dreptului U.E. sau al dreptului intern sub 

incidenta căruia se afla operatorul de date cu caracter personal; 

 altele (precizaţi care) : 

 

Vă rog să ȋmi comunicaţi măsurile dispuse potrivit acestei solicitări la următoarea 

adresă..............................................................sau  la următoarea adresa de e-

mail.................................................. 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

Confirm faptul că toate informaţiile furnizate de mine prin prezenta cerere sunt reale şi corecte, 

iar datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul. Am luat la cunoştinţă faptul că 

aceste informaţii vor fi utilizate exclusiv în scopul soluţionării cererii mele de acces la datele cu 

caracter personal. 

Cunosc prevederile art.326 din Codul Penal Român, potrivit căruia declaraţia ce nu corespunde 

adevărului, constituie infracţiune de fals în declarații, precum și ale art.327 din Codul Penal 

Român, potrivit căruia prezentarea sub o identitate falsă sau atribuirea unei asemenea identități 

reprezintă fals privind identitatea, şi declar pe proprie răspundere că datele de identificare, datele 

de contact şi documentele din prezenta cerere ȋmi aparţin. 

Inţeleg că ȋn scopul confirmării identităţii mele, Asociatia Pavilionul Artistilor poate solicita 

informaţii sau documente suplimentare . 

 

Data ............................................. Semnătura ............................................................... 

 



-   


