Formular privind Cererile
Persoanelor Vizate
Acest formular se va utiliza de către persoanele vizate pentru a trimite solicitări în legătură cu
drepturile lor, în temeiul Regulamentului GDPR (Capitolul III).

1.

Detalii privind persoana care transmite cererea

Nume și prenume:
Descrieți calitatea în
raport cu S.C.
ADVAHOO S.R.L. (exemplu: reprezentant
furnizor de servicii X,
reprezentant client Y,
angajat, candidat pentru
un post vacant etc.)

2.

Tipul cererii

Vă rugăm selectați câmpul/câmpurile care considerați că fac obiectul solicitării dvs.:
☐

Retragerea consimțământuluii

☐

Acces la dateii

☐

Rectificarea datelor personaleiii

☐

Ștergerea datelor personaleiv

☐

Restricționarea prelucrării datelor personalev

☐

Portabilitatea datelorvi
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☐

Opoziție la prelucrarea datelorvii

☐

Proces decizional automat și crearea de profiluriviii

3.

Datele personale implicate*

* Ce date personale sunt vizate de această cerere?

4.

Detaliile cererii

5.

Justificarea/motivarea cererii*

* Motivele pentru care considerați că trebuie să dăm curs cererii dvs.

Semnătură:
Data:

În urma completării formularului, acesta se poate trimite via e-mail către
melina.tudor@advahoo.ro (Responsabilul cu protecția datelor) sau în format fizic, la punctul
de lucru al companiei: S.C. ADVAHOO S.R.L., Piața Charles de Gaulle nr. 13, București,
România, cod poștal 011857.
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Vom încerca să răspundem solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, într-un termen de 30 de
zile de la primirea cererii. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite
aspecte precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de
a vă identifica într-un termen util. Dacă ne aflăm în oricare dintre situațiile enumerate anterior,
vă vom informa asupra prelungirii termenului în care vom soluționa cererea și asupra motivelor
întârzierii.
Dacă decidem să nu luăm măsuri cu privire la solicitarea dvs., vă vom informa asupra
motivelor care au stat la baza deciziei și asupra posibilității de a depune o plângere în fața
unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.
În situația în care cererile dvs. sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza
caracterului lor repetititv, vom putea fie să percepem o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile
administrative pentru furnizarea informațiilor sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să
refuzăm să dăm curs solicitării dvs.
Mulțumim pentru întelegere!

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului,
persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea
acestuia.
ii
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal
care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
(a) scopurile prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie
divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă
acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea
prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind
sursa acestora;
(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective,
informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări
pentru persoana vizată.
iii
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține
completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
i
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Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără
întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în
care se aplică unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic
pentru prelucrare;
(c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea
sau persoana vizată se opune prelucrării;
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
iv
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Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din
următoarele cazuri:
(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea
datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricționarea utilizării lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale
operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
vi
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un
format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără
obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract;
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
vii
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării
datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai
prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase
care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
viii
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
v
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