CERERE DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Nume ........................................................Prenume.....................................
Adresa
corespondenta.....................................................................................................................................
Telefon .................................... E-mail ...............................................................................
Imi retrag in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele personale furnizate in prezentul
formular sa fie prelucrate de Comuna Vinga sau de catre imputernicitul acesteia in scopul
notificarii mele despre produsele si serviciile Comuna Vinga, si declar ca am primit informatii cu
privire la drepturile pe care le am, referitor la prelucrarea datelor mele cu caracter personal si la
dreptul de a-mi retrage in orice moment consimtamantul conform celor mentionate mai jos.
Nu doresc sa fiu notificat despre promotiile si informariile referitoare la produsele si serviciile din
Comuna Vinga.
Semnatura .................................. Data .....................................
Comuna Vinga, cu sediul in Vinga, str ___________ nr __, CUI: _______________, e-mail _______________________ prelucreaza datele
dumneavoastra personale in calitate de operator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR) in urmatoarele scopuri:
-Trimiterea in format electronic si/sau tiparit a revistelor editate de Comuna Vinga
-Trimiterea in format electronic si/sau tiparit a facturilor corespunzatoare produselor si/sau serviciilor achizitionate
-Notificarea dumneavoastra despre promotiile, produsele si serviciile Comuna Vinga
-Solutionarea oricaror cereri si/sau reclamatii cu privire la produsele si/sau serviciile achizitionate
Comuna Vinga, va asigură că datele personale obţinute cu consimţământul expres exprimat de dumneavoastră prin completarea fisei de înscriere
sunt confidențiale ,că vor fi prelucrate efectiv doar în scopul menţionat mai sus și nu vor fi divulgate unor terțe persoane. Prelucrarea datelor
personale se va face cu asigurarea confidentialtatii si securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal si cu respectarea drepturilor Dvs, in
conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679(GDPR).
Aveti dreptul de a retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor dumneavoastra personale, fara ca retragerea sa afecteze
legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la data retragerii.
Aveti posibilitatea de a exercita oricare dintre urmatoarele drepturi, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, catre Comuna Vinga cu
sediul in Vinga , str ___________ nr __, sau la adresa de e-mail _______________________:
1. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal;
2. Dreptul la rectificare asupra datelor;
3. Dreptul de a sterge datele prelucrate;
4. Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor;
5. Dreptul de portabilitate a datelor;
Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere; în cazul în care apreciați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal încalcă regulamentul UE 2016/679 (GDPR); www.primariaVinga.ro
Pentru o informare corecta si completa a dumneavoastra si a intelegerii pe deplin a drepturilor pe care le aveti in privinta prelucrarii datelor cu
caracter personal furnizate,va rugam sa consultati :
www.primariaVinga.ro

