
 

CERERE DE EXERCITARE DREPTURI  

Formulată în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (“GDPR”) 

Informare: Pentru primirea, procesarea și soluționarea prezentei solicitări,  este necesar să prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați 
prin prezentul formular. Datele vor fi prelucrate pentru perioada necesară soluționării prezentei solicitări și stocate pentru o durată de 4 ani (durată 

necesară din perspectiva prevederilor Legii 129/2018).  Pentru detalii privind prelucrarea datelor de către Selgros, vă rugăm consultați Nota de 
informare afișată în magazin sau pe website-ul www.selgros.ro, secțiunea Aspecte legale sau Politica privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal. Prin completarea și semnarea prezentului document sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul 

menționat mai sus și declarați pe proprie răspundere că datele furnizate mai jos sunt corecte și complete. În funcție de natura cererii, ne rezervăm 

dreptul de a vă solicita orice fel de informații sau documente suplimentare pentru identificarea/legitimarea dvs.corectă. 

Subsemnatul, ____________________________________________________________________________,  (nume și prenume), identificat prin act de 
identitate seria _______, nr. ________________, posesor al legitimației de client cu nr.______________________ (dacă este cazul), adresă de email 
____________________________________, nr. de telefon ________________________, domiciliul/reședința __________________________________ 

___________________________________________________________________________, formulez prezenta solicitare privind exercitarea 
drepturilor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal (se vor bifa doar căsuțele aferente dreptului/drepturilor exercitate):  
1.  îmi exercit dreptul de acces la date, după cum urmează :  

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  datele care mă privesc, prelucrate de către Selgros sunt: 

 incomplete sau   inexacte și, prin urmare, solicit rectificarea acestora după cum urmează: 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  solicit ștergerea următoarelor date care mă privesc, prelucrate de Selgros:   

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.  solicit restricționarea prelucrării datelor care mă privesc, prelucrate de către Selgros, constând în:   

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
având în vedere următoarele motive:_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
5.   doresc ca următoarele date cu caracter personal care mă vizează : 

______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ să nu facă obiectul următoarelor prelucrări de către Selgros Cash & Carry SRL : 

______________________________________________________________________________________________________________________________
____ _________________________________________________________________________________________________________________, având în 
vedere următoarele motive întemeiate şi legitime: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

6.  alte solicitări pentru exercitarea drepturilor : 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Doresc ca răspunsul să îmi fie comunicat: 
a)prin e-mail la adresa:  _______________________________________________________ 

b)printr-un serviciu de corespondență care să asigure faptul ca predarea mi se va face numai personal la adresa:  
_______________________________________________________________________________________________________________, sau 
c)prin altă metodă :  _____________________________________________________________________________________________. 

Precizez că am furnizat datele cu caracter personal în perioada/data _________________, în scopul/în vederea 
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________. 

Conform legii, durata de procesare a solicitării privind prelucrarea datelor cu caracter personal este de o lună, de la data primirii acesteia. 
Perioada de procesare poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, caz în care vă vom informa despre acest lucru. Pentru solicitări 

repetate ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru procesarea acestora.  
 
___________________ Semnătură                                         __________________________Data 

 

http://www.selgros.ro/

