CERERE
cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 679/2018

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Către:
SC ZIUA TOMIS SRL – editor al cotidianului ZIUA de Constanţa
Adresa: Constanţa, str. Trandafirului nr. 12, cod 900205
e-mail:gdpr@ziuact.ro
În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 15, 16, 17 din Regulamentul privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date (RGPD), prin prezenta solicit următoarele:

1. Modalitatea de depunere a cererii*:
Personal:
Prin reprezentant:
Avocat:
– vă rugăm să anexați împuternicirea avocațială (în e-mail)
Organism/Organizație/Asociație/Fundație – fără scop patrimonial:
- vă rugăm să anexați împuternicirea avocațială sau procura notarială de reprezentare,
statutul organizației, precum și dovezi privind activitatea în domeniul protecției
drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu
caracter personal (în e-mail)

Alt reprezentant:
- vă rugăm să anexați procura notarială de reprezentare sau declarația pe proprie
răspundere a solicitantului (în e-mail)

INFO: În cazul soților sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv, se anexează o
declarație pe proprie răspundere semnată de solicitant , iar în cazul altor persoane, se
anexează procura notarială .

2. Date de identificare solicitant*:
Numele*:
Prenumele*:
Adresa de domiciliu sau de reședință:
Țara*:
Localitate*:
Județ/Sector*:
Stradă*:
Număr*:
Scară, etaj, apartament*:
Adresă de e-mail*:
Număr de telefon:
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3. Date de identificare reprezentant*:
Numele*:
Prenumele*:
Denumirea*:
Adresa:
Țara*:
Localitate*:
Județ/Sector*:
Stradă*:
Număr*:
Scară, etaj, apartament*:
Adresă de e-mail*:
Număr de telefon:
Cod de identificare fiscală:
Nr. înregistrare în Registrul asociațiilor și Fundațiilor*:
4. Obiectul cererii*
a). încălcarea unui drept – selectați unul sau mai multe drepturi:
- dreptul la informare:
- dreptul de acces:
- dreptul la rectificare:
- dreptul la ștergere:
- dreptul la restricționare:
- dreptul la portabilitate:
- dreptul la opoziție:
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri:
b). încălcarea principiilor de prelucrare
c). încălcarea condițiilor de legalitate a prelucrării
d). încălcarea securității prelucrării
e). altele
vă rugăm să completați:
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Vă rugăm să descrieți obiectul FHUHULL*:

Vă rugăm să indicaţi link-ul articolului care face obiectul cererii*

Vă rugăm să anexați dovezi (în e-mail):
5. Modalitate de răspuns*:
Vă rugăm să precizați modalitatea în care doriți să primiți răspuns:
PRIN E-MAIL
PRIN POȘTĂ
Vă rugăm să completați adresa:
DECLARAŢIE
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin intermediul acestui formular vor fi
folosite exclusiv pentru rezolvarea sesizării mele. Aceste date nu vor fi făcute publice, însă vor putea
fi puse la dispoziția autorităților publice în măsura în care vor exista solicitări în acest sens.
Formularul împreună cu toată corespondența - email-uri, documente, imagini - urmează să fie
arhivate pentru o perioadă nedeterminată.
Am înţeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/ a
persoanei vizate şi că, în scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi necesar să
furnizez ulterior şi alte informaţii necesare soluţionării prezentei cereri.
Am înţeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 de zile, care se va calcula din
momentul în care vor fi îndeplinite condiţiile de mai sus.
Am luat la cunoştinţă faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau
necompletarea corectă a acestora fac imposibilă obţinerea informaţiilor solicitate.
Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poşta electronică a informaţiilor solicitate nu are
siguranţă deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea electronică
de informaţii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea datelor etc.).
Declar pe proprie răspundere că datele și informațiile completate în prezentul formular sunt reale și
corecte

Data*:

Semnătură electronică
Nu dețin semnătură electronică
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