F10 - Formular de solicitare a accesului la date cu caracter personal,
de rectificare, ștergere, opoziție, portabilitate

Conform cerințelor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal deținute de către SC BAUM SRL
despre dumneavoastră. Pe lângă acest drept, conform Regulamentului, aveți și următoarele drepturi:
dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea și restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea
datelor și dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor personale care va apartin.
Dacă doriți să înaintați o cerere de acces la datele cu caracter personal sau o cerere de rectificare,
ștergere sau opoziție privind prelucrarea datelor dumneavoastra personale, vă rugăm să completați
acest formular.
Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin poștă, vă rugăm să utilizați adresa următoare:


Str. Tudor Vladimirescu nr. 49, 555500 Dumbraveni, jud. Sibiu

Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin e-mail, vă rugăm să utilizați adresa următoare:


secretariat@baumgames.ro

În exercitarea dreptului garantat de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), prin prezenta solicit:
☐ ștergerea datelor mele personale
☐ restricționarea prelucrării datelor mele personale până la data de ......................
☐ oprirea prelucrării datelor mele personale
☐ rectificarea datelor mele personale
☐ accesul la datele mele personale
☐ portabilitatea datelor mele personale
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Nume complet persoană vizată:

Domiciliu persoană vizată:
Stradă:
Localitate:
Judet/Sector:
Telefon mobil:
Adresă e-mail:
Tipul relației cu SC BAUM SRL:
☐ Angajat ☐ Colaborator ☐ Client

Nr.
Cod poștal:

Sc.

Menționez că aceste informații doresc să-mi fie transmise: ☐ prin e-mail ☐ pe suport hârtie
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte. Am luat la
cunoștință că aceste informații vor fi utilizate numai în scopul soluționării cererii mele. Precizez că am
luat la cunoștință prevederile din Codul Penal Român, 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 în afara celor înscrise/atașate în/la prezenta cerere.

Nume și prenume:

____________________________________

CNP:

____________________________________

Semnătură:

____________________________________

Dată:

____________________________________
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