
 
 

 
        

 
CERERE PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE, CONFORM 

REGULAMENTULUI UE NR. 679/2016 PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU  
CARACTER PERSONAL 

 
I. Date privind persoana care solicită informații 
 

Subsemnatul/a - Nume și Prenume: …………………………………………….……………………… 
 
Data și locul nașterii: ……………..……………..…..………, CNP……………..………………….…… 
 
Domiciliul/resedința in.............................. str. ................................................... nr. .…, bl. .....…, sc. .…,  
 
ap. ..…, judet/sector.......................…, telefon ............................., adresa de e-mail................................... 
 

În calitate de: 
 

 Persoana vizată (Termenul ″persoana vizată″ este folosit pentru a desemna persoana fizică despre 
care se solicită informații prin prezenta cerere) 
 Împuternicit al persoanei vizate, conform documentului .................................................................... 
   
Date privind persoana vizată (se completează în situatia în care persoana menționată mai sus are 
calitate de împuternicit al unei persoane vizate) 
 
Nume și prenume:…………………………………………… 
 
Data și locul nașterii: .......................................…………………………CNP……………………...…..... 
 
Domiciliul/resedința în..................................... str. ....................................................... nr. ....... bl. ...........  
 
sc. ....... ap. ..... judet/sector.......................... telefon ................, adresa de e-mail...................................... 
 
prin prezenta înțeleg să îmi exercit unul sau mai multe dintre drepturile prevăzute de Regulament 
privitor la datele cu caracter personal prelucrate de Biblioteca Centrală Universitară  “Carol I” 
(„Operator”), instituție publică cu sediul în str. Boteanu, nr. 1, sector 1, București: 
 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I” 
Str. Boteanu nr. 1,  Sector 1, Cod 010027, Bucureşti 
Tel./fax: 4021-312.01.08  www.bcub.ro 



1) Dreptul de acces: ☐DA ☐NU 
Doresc să cunosc care din următoarele categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate de 
Biblioteca Centrală Universitară  “Carol I”: 

- Date clasice (ex. nume complet, adresa, stare civilă, membrii familiei, număr telefon, loc de muncă / 
școli absolvite, copii ale documentelor care conțin oricare dintre datele de mai sus). 

 

- Date digitale (ex. conturi profesionale și de socializare, adrese e-mail, identificatori online) 
 

- Date sensibile (ex. genetice, CNP, fotografie, cont bancar; date privind sănătatea). 
 

 

Cu privire la solicitările de la pct. 1, am luat la cunoștință despre faptul că, în conformitate cu art. 13, alin. 4 și art. 
14, alin 5, lit. a din Regulamentul nr. 679/2016, Operatorul poate refuza s[ furnizeze datele solicitate dacă cunosc/dețin deja 
aceste informații iar acest lucru poate fi demonstrat. 

 
 

2) Dreptul la rectificare/la restricționarea prelucrării: ☐ DA ☐NU 
Doresc să fac modificări asupra următoarelor date personale/motivul (ex. schimbare domiciliu, 
schimbare nume/stare civilă, schimbare loc de muncă etc.): 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

3) Dreptul la ștergerea datelor.  ☐ DA ☐NU 
Doar în situația în care ați constatat și puteți demonstra că prelucrarea nu a fost legală.  
 
4) Dreptul de retragere a consimțământului de marketing direct: ☐ DA ☐NU  
În situația în care Biblioteca Centrală Universitară  “Carol I” folosește numele sau imaginea dvs. în 
acest scop, pe baza consimțământului dvs. acordat/obținut anterior, însă aceasta nu va afecta legalitatea 
prelucrărilor efectuate până în acel moment pe baza consimțământului dvs. 
 
5) Dreptul de a adresa sesizări. În cazul în care aveți vreo suspiciune rezonabilă cu privire la 
modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului pentru 
protecția datelor din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare  “Carol I”  și/sau instituției cu atribuții 
în domeniu (A.N.S.P.D.C.P.). 
 
II. Solicit să primesc răspunsul și/sau să fiu contactat/ă pentru eventuale clarificari prin: 
 

☐ poștă, la adresa: str..............................nr................., bl............., ap............., mun. București/ 
localitatea ………………………..…....sector/județ    ............................................................................... 
☐ la urmatoarea adresa de e-mail: ........................................... 
 
III. Precizari ale Operatorului 
 

Solicitările dvs. vor fi solutionate conform prevederilor  Regulamentului, în termen de 30 de 
zile de la data primirii cererii dvs. În funcție de volumul cererilor primite/complexitatea cererii, este 
posibil să prelungim acest termen cu maximum două luni, iar noi vă vom anunța în acest sens în 
intervalul inițial de 30 de zile. 



 
IV. Declarația persoanei vizate/împuternicitului persoanei vizate 
 

• Confirm faptul ca informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar 
solicitările enumerate mai sus sunt singurele față de care îmi exercit drepturile, potrivit GDPR. 

 

• Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate cu această ocazie vor fi utilizate 
numai în scopul soluționării  prezentei cereri. 

 

• Am luat la cunostință de prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declararea  
necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiune de fals privind identitatea și declar pe 
proprie răspundere că nu am avut și nu am folosit alte nume și date de stare civilă în afara celor 
înscrise/atașate la prezenta cerere. 

 

• Am înțeles că, în scopul soluționării acestei cereri, operatorul de date cu caracter personal 
trebuie să confirme identitatea mea/a persoanei vizate (și eventual a împuternicitului) și că, în 
scopul clarificării unor aspecte, ar putea fi necesar sa furnizez ulterior și alte informații necesare 
soluționării prezentei cereri. 

 

• Am înțeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 de zile care se va calcula din 
momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus. 

 

• Am luat la cunostință faptul ca necompletarea corectă a datelor de identificare face imposibilă 
soluționarea prezentei cereri.   

 

• Cunosc faptul ca modalitatea de comunicare prin poștă electronică a informațiilor solicitate nu 
are siguranță deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de acest mod de 
primire a informațiilor  (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, eventuale întârzieri etc.) 

 
 
 

Numele și Prenumele.................................................                   Data:........................................... 
 
 

Semnătura : ....................... 
 


