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Cerere pentru exercitarea 

 dreptului de acces la datele cu caracter personal prelucrate 

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................................................... (numele și prenumele), 

cu domiciliul/reședința în ..............................., str. ...................................., nr. ....., bl. ......, sc. 

....., ap. ......, județul/sectorul ....................., adresa de e-mail ............................................., 

număr de telefon .............................................................. (opțional), având calitatea de 

.................................................., în temeiul art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă rog să-mi 

comunicați dacă următoarele date cu caracter personal care mă privesc (se vor enumera datele 

cu caracter personal vizate):  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................... au fost/sunt 

prelucrate sau nu în cadrul instituției dumneavoastră.  

Drept urmare, în baza art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679, vă rog să dispuneți măsurile 

legale pentru a primi informațiile solicitate, la următoarea adresă de e-mail 

..................................................  

De asemenea, solicit/nu solicit o copie a acestora.* 

* în situația în care persoana vizată solicită o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, 

aceasta va face dovada identității sale prin anexarea unei copii a documentului de identificare 

(carte de identitate, paşaport, permis de rezidenţă etc.). 

Informații suplimentare 

 

 

Data ...............................                                  Semnătura ........................................ 

 

Cererea dvs. va fi procesată în termen de 30 zile de la primirea unui formular completat integral 

şi a unei dovezi de identitate (după caz), cu excepția situațiilor în care cererea este complexă 

sau există un număr mare de cereri, când se poate prelungi cu încă două luni. Persoana vizată 

va fi informată asupra amânării și motivului acesteia, în termen de o lună de la primirea cererii. 

Informaţiile şi/sau copii ale datelor cu caracter personal sunt furnizate gratuit. În cazul în care, 

persoanele vizate solicită copii suplimentare ale datelor cu caracter personal sau dacă 

solicitarea persoanei vizate este nefondată sau excesivă, în special datorită caracterului lor 

repetitiv, SNTFC CFR Călători SA îşi rezervă dreptul de a refuza să acţioneze în baza cererii 

sau va percepe o taxă administrativă rezonabilă, stabilită de la caz la caz. 
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 Declar pe proprie răspundere că informaţiile pe care le furnizez SNTFC CFR Călători 

SA sunt corecte şi adevărate. Înţeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal din prezentul 

formular este esenţială pentru a lua în considerare cererea mea. Prin urmare, accept prelucrarea 

datelor cu caracter personal din prezentul formular în scopul soluționării cererii mele şi sunt de 

acord să furnizez SNTFC CFR Călători SA informaţii suplimentare, dacă este cazul. 


