
Prezenta	cerere	se	va	fotocopia	intr-un	exemplar,	originalul	ramanand	la	societate,	iar	fotocopia	se	va	inmana	direct	solicitantului	cererii	
fie	prin	e-mail,	fie	prin	alt	mijloc	de	comunicare	agreat	prin	cerere.	

CERERE EXERCITARE DREPTURI 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
Către,  
 

S.C.  PRESTIGE INSURANCE Broker de Asigurare SRL 
 

  
Subsemnatul, __________________________________, in nume personal sau in calitate de 
parinte/tutore, al minorului _______________________________, prin prezenta, în exercitarea 
drepturilor prevăzute de Regulamentul UE 679/2016, va solicit cu privire la datele mele personale, 
următoarele: 

 
DREPTUL DE ACCES 
 
DREPTUL DE RECTIFICARE 
 
DREPTUL DE STERGERE 
 
DREPTUL DE RETRAGERE CONSIMTAMANT 
 
DREPTUL DE PORTABILITATE 
 
DREPTUL DE RESTRICTIONAREA PRELUCRARII 
 
DREPTUL LA OPOZITIE  

 
Va rugam sa bifati in casuta dorita si sa detaliati in caseta de mai jos: 

 
 

	

	

Pentru a va putea identifica in baza noastra de date si pentru a va putea raspunde la prezenta cerere, in 
termenul legal de 30 de zile, este necesar sa ne furnizati urmatoarele date si optiuni de contact si sa 
prezentati un act de identitate reprezentatului societatii noastre: 

Adresa de email:…………………………………………………………………………. 

Numar de telefon:………………………………………………………………………… 

Adresa postala:…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...…………….... 

Declar pe propria raspundere, ca aceste date personale imi apartin si ca ele au fost verificate de mine 
personal, sunt corecte si sunt de acord sa fie folosite in scop de comunicare raspuns cerere. 

 

Data, ……………………     Semnatura, ……………………………………………. 



Prezenta	cerere	se	va	fotocopia	intr-un	exemplar,	originalul	ramanand	la	societate,	iar	fotocopia	se	va	inmana	direct	solicitantului	cererii	
fie	prin	e-mail,	fie	prin	alt	mijloc	de	comunicare	agreat	prin	cerere.	

 

Procedura de colectare a cererilor de exercitare a drepturilor prevăzute de Regulamentul UE 
nr.679/2016, atunci cand se depune in scris pe formularele tiparite 

§ Orice persoana interesata isi poate exercita drepturile descrise mai jos și poate solicita informatii cu privire 
la datele lor personale, detinute de societate. 

§ In acest sens, ea poate formula o cerere scrisa (vezi verso formularului), prin care isi exercita drepturile 
descrise mai jos. În acest sens, clientii si orice persoană interesată, trebuie indrumati si sfatuiti cu privire la 
completarea formularului, la procedura de solutionare a cererii si a timpului de raspuns, urmand urmatorii 
pasi: 

§ Persoana interesata/clientul se prezinta sediul social sau la sucursala, puncte de lucru cu solicitarea de a 
isi exercita drepturile cu privire la datele sale personale. 

§ Responsabilul aflat in sediu il va indruma sa completeze on-line sau sa trimita prin e-mail cererea, 
punandu-i la dispozitie datele necesare sau indicandu-i unde le poate gasi. 

§ În situatia în care solicitantul doreste sa isi exercite drepturile direct in sediu, i se va pune la dispozitie 
acest formular care va fi completat corepsunzator.  

§ Dupa completare, solicitantului i se va solicita un act de identitate pentru verificare identitate si confirmare 
veridicitate date solicitate. 

§ In situatia in care solicitantul va refuza prezentarea unui act de identitate i se va refuza primirea cererii de 
exercitare a drepturilor fiind indrumat spre celelalte mijloace de comunicare. 

§ Dupa identificare prin unul din mijloacele aratate, se inregistreaza cererea in registrele existente, se 
fotocopiaza intr-un exemplar, originalul ramanand la dispozitia societatii si fotocopia se va inmana 
solicitantului. 

§ La sfarsitul fiecarei zile, cererea se va scana si trimite pe adresa de corespondenta  a DPO-ului desemnat. 
Originalul se stocheaza si arhiveaza conform regulilor interne. 
 

Descriere drepturi:  

§ Drept de acces - insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau 
nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La 
solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor; se va folosi acest drept ori de cate ori se solicita 
infomatii despre datele detinute de societate in legatura cu datele sale personale; 

§ Drept la rectificare - insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea 
Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare; 
se va folosi acest drept ori de cate ori se schimba datele personale, adresa, telefon,e-mail, nume etc. sau 
se constata ca sunt gresite. 

§ Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de 
lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au 
fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va privesc;  

§ Dreptul de a retrage consimtamantul - insemnand dreptul de a retrage, in orice moment, 
consimtamantul pentru prelucrarea Datelor; se va folosi acest drept cand nu se mai doreste primirea de 
informari/oferte pe e-mail sau prin sms; solicitantul urmeaza sa detalieze aceste aspecte. 

§ Dreptul la portabilitatea datelor - insemnand dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un 
format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator 
ales de dumneavoastra; se va folosi acest drept atunci cand doreste ca istoricul sau de cumparaturi, 
daune, medical etc sa fie transferat la un alt operator; solicitantul trebui sa ne comunice/detalieze datele 
operatorului. 

§ Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea 
prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati 
exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii 
Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate. 

§ Dreptul la opoziție - insemnand dreptul de a se opune in orice moment din motive legate de situatia sa 
particulara, prelucrarilor	necesare	 în	scopul	 intereselor	 legitime	urmărite	de	societate	sau	a	prelucrarilor	
legate	de	marketing. 


