Cerere privind exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/ 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date – GDPR
Subsemnatul/a...........…………………………...………………….,domiciliat/a în str.....……...........……………, nr………,
bl……..…, ap......., localitatea….......…......….../ judeţ..……...…......../ sector……...., nr. telefon.....…………….,
adresa de email………..........................……………. prin prezenta îmi exercit următoarele drepturi, conform
GDPR, în ceea ce priveşte datele mele cu caracter personal prelucrate de CN Poşta Română SA,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 8636/ 1998, CUI RO427410, cu sediul în Bucureşti,
sector 2, Bdul Dacia nr. 140.
Solicit exercitarea următoarelor drepturi în conformitate cu prevederile Regulametului (UE) 679/2016:
1. Dreptul de acces, conform art. 15 din GDPR
2. Dreptul la rectificare, conform art. 16 din GDPR
3. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), conform art. 17 din GDPR
4. Dreptul la restricţionarea prelucrării, conform art. 18 din GDPR
5. Dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din GDPR
6. Dreptul la opoziţie, conform art. 21 din GDPR
7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, conform art. 22 (1) din GDPR
8. Dreptul la retragerea consimţământului, conform art. 7 din GDPR (daca acesta a fost acordat CNPR/
retragerea mandatului ori a împuternicirii).
*Vă rugăm încercuiţi opţiunea dorită.
Solicit exercitarea dreptului menţionat pentru următoarele date cu caracter personal:
………………………………………………………………………………………………………………...................................................
.................................................................................................................................................
(de exemplu: nume, prenume, adresa poştală etc./ împuternicire nr... acordata CNPR)

În cazul în care opţiunea dvs este a dreptului la portabilitatea datelor este necesar să precizaţi datele
Operatorului unde se doreşte portarea datelor cu caracter personal:
Denumire Operator de date: ……………………………………………………………..,
Adresa Operatorului de date:
................................................................................................................................................
Nota: Se pot porta acele date care privesc persoana vizată şi care au fost furnizate de acesta
Operatorului şi dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ sau prelucrarea este efectuată în baza
unui contract. De asemenea, portarea se poate face doar în cazul în care prelucrarea este efectuată prin
mijloace automate.
Doresc ca răspunsul la prezenta cerere să fie expediat pe cale poştală, la adresa :
.................................................................................................................................................
sau via e- mail la adresa: .......................................................................
Puteţi trimite fotocopia scanată a acestei cereri completate, la adresa de email protectia.datelor@postaromana.ro sau pe site-ul www.posta-romana.ro la secţiunea „Reclamaţii”, pe cale poştală, la adresa CN
Poşta Română SA - Bdul Dacia nr. 140, sector 2, Bucureşti, cu mentiunea „Protectia Datelor” sau la orice
oficiu poştal/ sediu al Poştei Române. Informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal de către CN Poşta Română SA sunt disponibile în oficiile poştale precum şi pe site-ul
www.posta-romana.ro.
De asemenea, vă facem cunoscut faptul că aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi instanţelor de judecată pentru
protejarea drepturilor recunoscute de lege.
Nume şi prenume: …………………………
Semnătura: …………………………………

Data :......….........…………….

