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Operator de date personale nr. 28791 în Registrul de evidență
a prelucrărilor de date cu caracter personal

Nr. INT- ........................ / data intrării ................................

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI LEGITIMAȚII NOI
Subsemnatul ............................................................................................................,
membru UCIMR, CNP ......................................................................................................,
domiciliat în .................................................................., strada .........................................
...................................................................., nr. ..............., bl. ....................., sc. .............,
ap. ............, telefon ..............................................., solicit prin prezenta eliberarea unei
legitimații noi deoarece:
 Am pierdut legitimația veche. Anexez anunțul din ziar prin care o declar nulă,
 Legitimația este într-un grad avansat de deteriorare. Anexez legitimația veche,
precum și o fotografie ¾ cm (tip buletin).
Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal din prezentul formular cu scopul a-mi fi eliberată
legitimația nouă.
UCIMR declară că va prelucra datele dumneavoastră exclusiv în scopurile arătate anterior și le va păstra conform prevederilor
legale în materie. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră
personale:
➢ Dreptul de acces la datele dumneavoastră personale pe care le prelucrează UCIMR și de a solicita o copie a acestora;
➢ Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
➢ Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc în măsura permisă de lege;
➢ Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea
prelucrării;
➢ Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
➢ Dreptul de a primi datele într-un format structurat și de a solicita transferul lor;
➢ Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30).
Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați la datele
de contact de mai sus sau la adresa de e-mail dpo@ucimr.ro

Semnătura,
……………………………..
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(se completează la eliberare)

Subsemnatul
...................................................................................................................,
am primit legitimația numărul ................, vizată pentru anul/anii
.....................................
Data eliberării .....................................
Semnătura,
...................................
S-a expediat legitimația în data ........................... prin scrisoare recomandată / curier.
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