
              Aprob, 
 
 

 
 

Domnule Primar, 
 

          Subsemnatul(a).......................................................cu  domiciliul în 

com.(mun.) .........................., sat ....................., str. ......................, nr. .., 

bl. .., et. .., ap. .., posesor al BI/CI seria. .., nr. ......., tel ....................., va 

rog sa-mi aprobați ....................................................................................... 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Data                                                                                                                     Semnătura 
_____________                                                                                    _______________ 

Domnului primar al comunei Voinești 
 

Informare prelucrare date cu caracter personal / acord 
 

Subscrisa COMUNA VOINESTI, cu sediul social in localitatea VOINESTI, Județul Dâmbovița, CUI 

4344600, telefon 0245679324, email consiliullocalvoinesti@yahoo.com , in baza art.13 din REGULAMENTUL 

(UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, va informam ca 

vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal: nume si prenume, adresa, de domiciliul, CNP, serie și 

nr. CI, telefon 

Alte date: ...................................................................................................; 

În scopul : 

-eliberării adeverințelor 

Alte scopuri ................................................................................................  

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă – consimțământul persoanei 

vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6 

alin. (1) lit. (a) din Regulament), precum si – prelucrare necesară conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) 

lit. (c) din Regulament), obligație legala reglementata de legislația in vigoare. 

Va informam ca destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei, precum si 

instituțiile statului si ca NU intenționăm transferarea acestor date către o alta companie (societate de marketing 

si publicitate). 

Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, atât timp cat exista obligația legala de arhivare si, in 

situația unui litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislația in vigoare 

atât timp cat avem obligația legala de a păstra documentele in arhiva instituției. 

Va informam ca aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum si rectificarea sau 

ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum si dreptul de a face plângere la 

autoritatea de supraveghere, daca considerați ca drepturile dvs au fost nerespectate. 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, 

integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul 

neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația in 

vigoare. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul mai sus declarat.  

(data)____________________                                                              (semnătura)_______________ 

  

ROMANIA 
JUD. DAMBOVITA 
PRIMARIA COMUNEI VOINESTI, str. Principala, nr.145 
TEL.0245/679324;  FAX.0245/679450 
E-mail:consiliullocalvoinesti@yahoo.com 

Nr._________________________________________ 


