CERERE DE ACCES CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, în calitate de persoană vizată, sunteți
îndreptățit/ îndreptățită să obțineți de la AVENOR confirmarea cu privire la prelucrarea sau nu a datelor
dumneavoastră personale, precum și să solicitați detalii cu privire la scopurile, categoriile și dezvăluirea acestor date.
Puteți utiliza acest formular pentru a solicita informații și acces la datele personale pe care le deținem. Detaliile despre
transmiterea acestui formular completat pot fi găsite la sfârșitul acestui document.
1. Detalii privind Persona Vizată:
Numele Solicitantului:
Numărul de Telefon:
Adresa Solicitantului:

Email:

2. Detalii cu privire la Solicitarea de Informații: dreptul la informare, acces la date personale, rectificare, ștergere,
restricționare, portabilitate, opoziție, retragere consimțământ, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe
prelucrare automată. Alte probleme legate de prelucrarea de date personale.

3. Reprezentant legal (va fi completată doar în cazul în care acționați în calitate de reprezentant al Solicitantului)
[Atenție: este posibil ca Organizația să contacteze Solicitantul în vederea validării identității acestuia din urmă]
Numele
Detalii privind calitatea de
Reprezentantului:
reprezentant (Persoană care
exercită autoritatea părintească
/Mandatar):
Număr de telefon:
Email:
Prin semnarea prezentei confirm că sunt autorizat legal să reprezint cu drepturi depline persoana vizată(Solicitantul)
menționată la punctul 1:
Numele Reprezentantului: ____________________

Semnătura: __________________

4. Confirmare
Numele Solicitantului: ___________________________________________________________ [nume în clar]
Semnătura: ________________________

Data: ____ /____ /________

5. Transmiterea cererii
Pentru solicitări transmise prin poștă: Responsabilul cu protecția datelor , AVENOR COLLEGE, Complex Greenfield, Str.
Drumul Pădurea Pustnicu nr. 125 A, Sector 1, București 014042
Pentru solicitări transmise pe email: dpo@avenor.ro
Notificare: Datele personale conținute de acest Formular nu vor fi folosite decât în scopul rezolvării solicitărilor primite și
evidența aferentă procedurilor de notificare a accesului la date personale. Citiți preocupările Avenor pentru protecția
datelor personale în Politica de Confidențialitate.

