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FORMULAR CERERE PRIVIND DATELE PERSONALE

Instrucțiuni de completare:
    • Este obligatorie furnizarea următoarelor date: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau 
de reşedinţă, adresă de poştă electronică (dacă plângerea este depusă electronic), pentru a evita 
considerarea plângerii dvs. ca fiind anonimă şi clasarea ei, fără a vi se formula vreun răspuns.
    • Pentru soluționarea cererii, vi se vor solicita documente care atestă identitatea dumneavoastră. 
Pentru a asigura securitatea datelor personale, vă recomandăm să transmiteți aceste documente în 
format tipărit la adresa poștală Bulevardul C. A. Rosetti nr. 12-14, Iași, 700141, Școala Gimnazială 
Internațională Spectrum Iași.

1: Date despre solicitant:

Nume, Prenume
Adresa de 
corespondență
E-mail
Număr de telefon 
(opțional)
În ce calitate formulați cererea:

 Candidat

 Angajat actual

 Fost angajat

 Rudă angajat

Părinte

 Utilizator website

 Colaborator, consultant

 Alta

Check Box

Check Box

Check Box

Check Box

Check Box

Check Box

Check Box

Check Box
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2. Obiectul cererii

2.1. Dreptul de acces:

Verificarea solicitării dumneavoastră se bazează pe informațiile pe care ni le-ați furnizat prin 
prezentul formular. Vă rugăm descrieți cât mai detaliat obiectul cererii sau orice alt element care ne 
ajută să vă punem la dispoziție informațiile solicitate:

2.2. Dreptul de a rectifica datele personale
Ce date personale sunt incorecte sau incomplete?

Indicați datele personale pe care le considerați corecte și complete.

2.3. Dreptul la ștergerea datelor personale
Enumerați categoria de date personale sau datele personale a căror ștergere o solicitați. 

2.4. Dreptul la restricționarea prelucrării
Indicați datele personale cu privire la care solicitați restricționarea temporară a prelucrării. 

Indicați care este motivul restricționării temporare a prelucrării.
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Indicați perioada pentru care solicitați restricționarea prelucrării (data sau evenimentul)

2.5. Dreptul la portarea datelor 
Indicați dateșe personale pe care le solicitați a fi transmise către un alt destinatar, precum și datele 
acestuia. 

2.6. Dreptul de a vă opune prelucrării
Indicați activitatea de prelucrare a datelor personale cu privire la care va opuneți.

Indicați motivul opoziției.

2.7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă 
afectează semnificativ 
Indicați care este decizia bazată de prelucrarea automata pe care o contestați 

sau

Indicați decizia bazată pe prelucrare automată cu privire la care solicitați prelucrarea manual 
supliementară
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2.8. Alte cereri
Vă rugăm precizați care sunt solicitările dvs privind prelucrarea datelor personale de către noi.

3. Depunerea cererii

Vă rugăm tramsmiteți prezentul formular printat sau prin e-mail, împreună cu documentele 
suplimentare, dacă este cazul, prin e-mail, la adresa dpo@spectrum-iasi.ro sau prin poștă la 
Bulevardul C. A. Rosetti nr. 12-14, Iași, 700141, Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași, în
atenția responsabilului cu protecția datelor.

  Următoarele etape ale soluționării cererii dvs.:
        ◦ Vom confirma identitatea solicitantului;
        ◦ Vă vom contacta pentru eventuale informații folosind datele de contact indicate de dvs in 
acest formular;
        ◦ Vă vom transmite răspunsul la solicitare în maxim o lună de la primirea cererii.


