Procedura privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Datele de identificare ale operatorului
GYMBOLAND S.R.L.
Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul 6.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8102/2008 atribuit pe data de 09.05.2008.
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/8102/2008.
Cod unic de înregistrare: 23848930.
Forma de organizare: societate cu răspundere limitată pe acțiuni (S.R.L.).
Durata de funcționare: nelimitată.
Certificat de înregistrare: B2736760 emis pe data de 02.04.2013.
Actul de înmatriculare și autorizare: încheierea judecătorească nr. 8000/09.05.2008.
Starea societății la data întocmirii raportului: în funcțiune
În virtutea art. 12 din Regulamentul UE 679/2016 privind transparența informațiilor, a
comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanelor vizate,
GYMBOLAND S.R.L. ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații
legate de drepturile persoanelor vizate. În vederea garantării exercitării drepturilor
persoanelor vizate, se adoptă
Procedura privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

Procedura prevede modalități de facilitare a exercitării de către persoana vizată a drepturilor
care îi sunt conferite de Regulamentul UE nr. 679/2016, inclusiv mecanismele prin care
aceasta poate solicita și, dacă este cazul, obține, în mod gratuit, în special, acces la datele cu
caracter personal, precum și rectificarea sau ștergerea acestora, și exercitarea dreptului la
opoziție.
Persoanele vizate vor trimite cererea în scris fie la sediul social principal al operatorului, fie
la adresa de e-mail: office@gymboland.ro
GYMBOLAND S.R.L. oferă posibilitatea de introducere a cererilor pe cale electronică, mai
ales în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace electronice.
GYMBOLAND S.R.L. își asumă obligația de a răspunde cererilor persoanelor vizate fără
întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de 30 de zile de la data comunicării cererilor și,
în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivele cereri, să motiveze acest
refuz.
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Dreptul de a fi informat. Persoana vizată are dreptul de a primi informații clare,
transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care sunt prelucrate
datele sale, inclusiv detalii privind drepturile sale, în calitate de persoană vizată.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoana vizată are drept de acces la datele
colectate care o privesc și trebuie să își exercite acest drept cu ușurință și la intervale de timp
rezonabile, pentru a fi informată cu privire la prelucrare și pentru a verifica legalitatea
acesteia. Orice persoană vizată are dreptul de a cunoaște și de a i se comunica în special
scopurile în care sunt prelucrate datele, dacă este posibil perioada pentru care se prelucrează
datele cu caracter personal, destinatarii datelor cu caracter personal, dacă are loc o prelucrare
automată a datelor cu caracter personal și, cel puțin în cazul în care se bazează pe crearea de
profiluri, consecințele unei astfel de prelucrări.
Exercitarea acestui drept nu va aduce atingere drepturilor sau libertăților altor persoane,
inclusiv secretului comercial sau proprietății intelectuale. Cu toate acestea, motivele de mai
înainte nu ar trebui să aibă drept rezultat refuzul de a furniza toate informațiile persoanei
vizate. Atunci când se prelucrează un volum mare de informații privind persoana vizată, se va
solicita ca, înainte de a îi fi furnizate informațiile, persoana vizată să precizeze informațiile
sau activitățile de prelucrare la care se referă cererea sa.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a
obține de la operator, fără întârzieri justificate, rectificarea datelor cu caracter personal 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.
Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat). Persoana vizată
are dreptul de a-i fi șterse datele - „dreptul de a fi uitată”, în cazul în care păstrarea acestor
date încalcă Regulamentul, dreptul Uniunii sau dreptul intern sub incidența căruia intră
operatorul. În special, persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie
șterse și să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt
necesare pentru scopurile în care sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul în care
persoanele vizate și-au retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care acestea se
opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau în cazul în care prelucrarea
datelor cu caracter personal ale acestora nu este conformă cu Regulamentul.

Așadar, operatorul are obligația de a șterge datele cu care personal fără întârzieri nejustificate
în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
§

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate;
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§
§
§

§
§

persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu
există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
persoana vizată se opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea datele se face în
scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct);
persoana vizată se opune prelucrării datelor bazat pe interesul legitim al operatorului
și nu se poate proba existența unor motive legitime care justifică prelucrarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate;
datele personale sunt prelucrate contrar legii;
datele personale trebuie șterse pentru a conformarea obligațiilor legale ale
operatorului. Acesta nu este un drept absolut.

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat) nu este un drept
absolut. Cererea persoanei vizate va fi respinsă iar datele cu caracter personal vor fi păstrate
în cazul în care este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de
informare, pentru respectarea unei obligații legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care
servește unui interes public, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță.
Dreptul de a restricționa prelucrarea. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea
operatorului restricționarea prelucrării datelor în oricare dintre următoarele situații:
§
§
§
§

exactitatea datelor este contestată de persoană vizară, pentru o perioadă care ne va
permite să verificăm corectitudinea datelor;
prelucrarea datelor este ilegală iar persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită
restricționarea prelucrării acestor date;
operatorul nu mai are nevoie de date, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată
pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
persoana vizată ridică unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe
interesele legitime ale operatorului, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale
operatorului le depășesc/prevalează pe cele ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu
excepția stocării, să fie prelucrare numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor
unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau
al unui stat membru.
O persoana vizată a obținut restricționarea prelucrării este informată de către operator înainte
de ridicarea restricției de prelucrare.
Dreptul de a se opune prelucrării bazate pe interes legitim. Persoana vizată se poate
opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare se
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bazează pe interesul legitim al operatorului iar operatorul nu poate demonstra că motivele
legitime ale operatorului le depășesc/prevalează pe cele ale persoanei vizate.
Dreptul de portabilitate. 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
cazurile prevăzute de art. 20 alin. (1) din Regulament.
Atunci când prelucrarea datelor este efectuată în baza consimțământului, executării
contractului sau prin mijloace automate, persoana vizată are dreptul să solicite transferul
datelor: (i) către sine sau (ii) către un alt operator indicat.

Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere. Persoana vizată are dreptul să
depună orice plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care îi sunt prelucrate datele tale
personale. De asemenea, persoana vizată are dreptul de adresa întrebări către autoritatea de
supraveghere a protecției datelor din România. Persoana vizată poate găsi ghiduri și linii
directoare privind drepturile sale pe pagina web a autorității http://www.dataprotection.ro/.
Înainte de comunicarea oricărui răspuns operatorul va luat să ia toate măsurile rezonabile
pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită exercitarea drepturilor sale, în
special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online.
Înainte de comunicarea răspunsului operatorul are dreptul să ceară persoanei vizate:
§ să specifice categoria/tipul de date cu caracter personal ce face obiectul dreptului
exercitat;
§ în măsura în care este în mod rezonabil posibil, să indice sistemul/suportul în care
datele sunt stocate;
§ să precizeze împrejurările în care operatorul a obținut datele cu caracter personal;
§ să achite taxele necesare acoperii cheltuielilor administrative efectuate de operator
pentru formularea și comunicarea răspunsului în situația în care cererea de exercitarea
dreptului de acces este în mod vădit neîntemeiată, excesivă sau are caracter repetitiv;
§ în cazul exercitării dreptului la rectificare, ștergere sau restricționare, să specifice
motivele pentru care datele cu caracter personal sunt incomplete sau procesate fără
temei legal.
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CERERE
pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal

Către
GYMBOLAND S.R.L.
Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul 6.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8102/2008 atribuit pe data de 09.05.2008.
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/8102/2008.
Cod unic de înregistrare: 23848930.
În exercitarea dreptului prevăzut la art. 15 din Regulamentul privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (RGPD), prin prezenta solicit să-mi confirmați faptul că datele cu caracter
personal care mă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către GYMBOLAND S.R.L.

1. Date privind persana care solicită informații
Nume și prenume: ………………………………………………………….
Data și locul nașterii: ……………………………………………CNP………………………
Domiciliul/reședința în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ........................, adresa de email........................................

În calitate de:
□ persoană vizată (Termenul ″persoană vizată″ este folosit pentru a desemna persoana fizică
despre care se solicită informații prin prezenta cerere)

□
reprezentant
legal
al
……………………………………….

persoanei

vizate,

conform

actului:
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2. Date privind persoana vizată (se completează în situația în care persoana menționată
la pct. 1 are calitate de reprezentant legal)
Nume și prenume:……………………………………………
Data
și
nașterii:………………………………………………CNP……………………….

locul

Domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ................, adresa de email........................................

3. Informații solicitate ( vă rugăm să enumerați informațiile solicitate în temeiul art. 15
din RGPD)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie comunicate:
□ în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………

□ prin poștă, la următoarea adresă (se menționează adresa de corespondență)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................

4. Dovada identității
GYMBOLAND S.R.L. nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se certifică
identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate.
Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității
(copie CI/BI).
Dacă depuneți cererea în calitate de reprezentant legal al persoanei vizate, vă rugăm să
prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), actul din care să rezulte reprezentarea
legală, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia, cu
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excepția în care persoana vizată este copilul dumneavoastră în raport cu ca exercitați
autoritatea părintească.
5. Declarație
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar
datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul.
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere vor fi utilizate
numai în scopul soluționării cererii mele de acces la date cu caracter personal.
Am luat la cunoștință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declarația
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 de stare civilă în afara
celor înscrise/atașate în/la prezenta cerere.
Am înțeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/a
persoanei vizate și că, în scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi
necesar să furnizez ulterior și alte informații necesare soluționării prezentei cereri.
Am înțeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 zile care se va calcula din
momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus.
Am luat la cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau
necompletarea corectă a acestora face imposibilă obținerea informațiilor solicitate.
Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poșta electronică a informațiilor solicitate
nu are siguranță deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea
electronică de informații (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea
datelor etc.)
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile
solicitate în baza Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Atașez prezentei cereri următoarele documente, în copie certificată olograf cu originalul:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele:.................

Data:......

Semnătura:...........................
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CERERE
pentru exercitarea dreptului de rectificare a datelor cu caracter personal

Către
GYMBOLAND S.R.L.
Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul 6.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8102/2008 atribuit pe data de 09.05.2008.
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/8102/2008.
Cod unic de înregistrare: 23848930.
În exercitarea dreptului prevăzut la art. 16 din Regulamentul privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (RGPD), prin prezenta solicit să-mi rectificați și confirmați faptul că datele cu
caracter personal care mă privesc au fost rectificate GYMBOLAND S.R.L.

1. Date privind persana care solicită informații
Nume și prenume: ………………………………………………………….
Data și locul nașterii: ……………………………………………CNP………………………
Domiciliul/reședința în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ........................, adresa de email........................................

În calitate de:
□ persoană vizată (Termenul ″persoană vizată″ este folosit pentru a desemna persoana fizică
despre care se solicită informații prin prezenta cerere)

□
reprezentant
legal
al
……………………………………….

persoanei

vizate,

conform

actului:
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2. Date privind persoana vizată (se completează în situația în care persoana menționată
la pct. 1 are calitate de reprezentant legal)
Nume și prenume:……………………………………………
Data
și
nașterii:………………………………………………CNP……………………….

locul

Domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ................, adresa de email........................................

3. Informații solicitate ( vă rugăm să enumerați informațiile solicitate în temeiul art. 16
din RGPD)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie comunicate:
□ în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………

□ prin poștă, la următoarea adresă (se menționează adresa de corespondență)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................

4. Dovada identității
GYMBOLAND S.R.L. nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se certifică
identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate.
Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității
(copie CI/BI).
Dacă depuneți cererea în calitate de reprezentant legal al persoanei vizate, vă rugăm să
prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), actul din care să rezulte reprezentarea
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legală, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia, cu
excepția în care persoana vizată este copilul dumneavoastră în raport cu ca exercitați
autoritatea părintească.
5. Declarație
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar
datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul.
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere vor fi utilizate
numai în scopul soluționării cererii mele de acces la date cu caracter personal.
Am luat la cunoștință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declarația
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 de stare civilă în afara
celor înscrise/atașate în/la prezenta cerere.
Am înțeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/a
persoanei vizate și că, în scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi
necesar să furnizez ulterior și alte informații necesare soluționării prezentei cereri.
Am înțeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 zile care se va calcula din
momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus.
Am luat la cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau
necompletarea corectă a acestora face imposibilă obținerea informațiilor solicitate.
Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poșta electronică a informațiilor solicitate
nu are siguranță deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea
electronică de informații (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea
datelor etc.)
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile
solicitate în baza Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Atașez prezentei cereri următoarele documente, în copie certificată olograf cu originalul:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele:.................

Data:......

Semnătura:...........................
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CERERE
pentru exercitarea dreptului de ștergere a datelor cu caracter personal

Către
GYMBOLAND S.R.L.
Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul 6.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8102/2008 atribuit pe data de 09.05.2008.
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/8102/2008.
Cod unic de înregistrare: 23848930.
În exercitarea dreptului prevăzut la art. 17 din Regulamentul privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (RGPD), prin prezenta solicit să-mi ștergeți date cu caracter persona care mă
privesc și să-mi conformați că datele au fost șterse.

1. Date privind persana care solicită informații
Nume și prenume: ………………………………………………………….
Data și locul nașterii: ……………………………………………CNP………………………
Domiciliul/reședința în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ........................, adresa de email........................................

În calitate de:
□ persoană vizată (Termenul ″persoană vizată″ este folosit pentru a desemna persoana fizică
despre care se solicită informații prin prezenta cerere)

□
reprezentant
legal
al
……………………………………….

persoanei

vizate,

conform

actului:
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2. Date privind persoana vizată (se completează în situația în care persoana menționată
la pct. 1 are calitate de reprezentant legal)
Nume și prenume:……………………………………………
Data
și
nașterii:………………………………………………CNP……………………….

locul

Domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ................, adresa de email........................................

3. Informații solicitate ( vă rugăm să enumerați informațiile solicitate în temeiul art. 17
din RGPD)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Motive
 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate;
 persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există
niciun alt temei juridic pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal;
 persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația sa particulară și nu există
alte motive legitime pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal;
 persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing
direct;
 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care
revine operatorului de date cu caracter personal în temeiul dreptului U.E. sau al dreptului
intern sub incidenta căruia se afla operatorul de date cu caracter personal;
 datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății
informaționale oferite în mod direct unui minor
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Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie comunicate:
□ în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………

□ prin poștă, la următoarea adresă (se menționează adresa de corespondență)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................

5. Dovada identității
GYMBOLAND S.R.L. nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se certifică
identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate.
Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității
(copie CI/BI).
Dacă depuneți cererea în calitate de reprezentant legal al persoanei vizate, vă rugăm să
prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), actul din care să rezulte reprezentarea
legală, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia, cu
excepția în care persoana vizată este copilul dumneavoastră în raport cu ca exercitați
autoritatea părintească.
6. Declarație
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar
datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul.
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere vor fi utilizate
numai în scopul soluționării cererii mele de acces la date cu caracter personal.
Am luat la cunoștință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declarația
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 de stare civilă în afara
celor înscrise/atașate în/la prezenta cerere.
Am înțeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/a
persoanei vizate și că, în scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi
necesar să furnizez ulterior și alte informații necesare soluționării prezentei cereri.
Am înțeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 zile care se va calcula din
momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus.
Am luat la cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau
necompletarea corectă a acestora face imposibilă obținerea informațiilor solicitate.
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Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poșta electronică a informațiilor solicitate
nu are siguranță deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea
electronică de informații (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea
datelor etc.)
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile
solicitate în baza Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Atașez prezentei cereri următoarele documente, în copie certificată olograf cu originalul:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele:.................

Data:......

Semnătura:...........................
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CERERE
pentru exercitarea dreptului la restricționarea datelor cu caracter personal

Către
GYMBOLAND S.R.L.
Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul 6.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8102/2008 atribuit pe data de 09.05.2008.
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/8102/2008.
Cod unic de înregistrare: 23848930.
În exercitarea dreptului prevăzut la art. 18 din Regulamentul privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (RGPD), prin prezenta solicit să-mi ștergeți date cu caracter persona care mă
privesc și să-mi conformați că datele au fost șterse.

1. Date privind persana care solicită informații
Nume și prenume: ………………………………………………………….
Data și locul nașterii: ……………………………………………CNP………………………
Domiciliul/reședința în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ........................, adresa de email........................................

În calitate de:
□ persoană vizată (Termenul ″persoană vizată″ este folosit pentru a desemna persoana fizică
despre care se solicită informații prin prezenta cerere)
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□
reprezentant
legal
al
……………………………………….

persoanei

vizate,

conform

actului:

2. Date privind persoana vizată (se completează în situația în care persoana menționată
la pct. 1 are calitate de reprezentant legal)
Nume și prenume:……………………………………………
Data
și
nașterii:………………………………………………CNP……………………….

locul

Domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ................, adresa de email........................................

3. Informații solicitate ( vă rugăm să enumerați informațiile solicitate în temeiul art. 18
din RGPD)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Motive
 contest exactitatea datelor pentru perioada care îi permite operatorului să verifice exactitate
datelor;
 prelucrarea este ilegală dar mă opun ștergerii datelor cu caracter personal;
 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal iar persoana vizată i le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 21
alin. (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale
operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie comunicate:
□ în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
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□ prin poștă, la următoarea adresă (se menționează adresa de corespondență)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................

5. Dovada identității
GYMBOLAND S.R.L. nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se certifică
identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate.
Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității
(copie CI/BI).
Dacă depuneți cererea în calitate de reprezentant legal al persoanei vizate, vă rugăm să
prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), actul din care să rezulte reprezentarea
legală, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia, cu
excepția în care persoana vizată este copilul dumneavoastră în raport cu ca exercitați
autoritatea părintească.
6. Declarație
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar
datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul.
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere vor fi utilizate
numai în scopul soluționării cererii mele de acces la date cu caracter personal.
Am luat la cunoștință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declarația
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 de stare civilă în afara
celor înscrise/atașate în/la prezenta cerere.
Am înțeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/a
persoanei vizate și că, în scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi
necesar să furnizez ulterior și alte informații necesare soluționării prezentei cereri.
Am înțeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 zile care se va calcula din
momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus.
Am luat la cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau
necompletarea corectă a acestora face imposibilă obținerea informațiilor solicitate.
Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poșta electronică a informațiilor solicitate
nu are siguranță deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea
electronică de informații (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea
datelor etc.)
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile
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solicitate în baza Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Atașez prezentei cereri următoarele documente, în copie certificată olograf cu originalul:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele:.................

Data:......

Semnătura:...........................

CERERE
pentru exercitarea dreptului la opoziție

Către
GYMBOLAND S.R.L.
Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul 6.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8102/2008 atribuit pe data de 09.05.2008.
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/8102/2008.
Cod unic de înregistrare: 23848930.
În exercitarea dreptului prevăzut la art. 21 din Regulamentul privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (RGPD), prin prezenta îmi exprim opoziția față de prelucrarea datelor mele cu
caracter personal.

1. Date privind persana care solicită informații
Nume și prenume: ………………………………………………………….
Data și locul nașterii: ……………………………………………CNP………………………
Domiciliul/reședința în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ........................, adresa de email........................................
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În calitate de:
□ persoană vizată (Termenul ″persoană vizată″ este folosit pentru a desemna persoana fizică
despre care se solicită informații prin prezenta cerere)

□
reprezentant
legal
al
……………………………………….

persoanei

vizate,

conform

actului:

2. Date privind persoana vizată (se completează în situația în care persoana menționată
la pct. 1 are calitate de reprezentant legal)
Nume și prenume:……………………………………………
Data
și
nașterii:………………………………………………CNP……………………….

locul

Domiciliul/reşedinţa în............................... str. ....................................................... nr. ....... bl.
....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector.......................... telefon ................, adresa de email........................................

3. Informații solicitate ( vă rugăm să enumerați informațiile solicitate în temeiul art. 21
din RGPD)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Motive
………………………….

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie comunicate:
□ în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………

□ prin poștă, la următoarea adresă (se menționează adresa de corespondență)
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................

5. Dovada identității
GYMBOLAND S.R.L. nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se certifică
identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate.
Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității
(copie CI/BI).
Dacă depuneți cererea în calitate de reprezentant legal al persoanei vizate, vă rugăm să
prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), actul din care să rezulte reprezentarea
legală, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia, cu
excepția în care persoana vizată este copilul dumneavoastră în raport cu ca exercitați
autoritatea părintească.
6. Declarație
Confirm faptul că informațiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale și corecte, iar
datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul.
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere vor fi utilizate
numai în scopul soluționării cererii mele de acces la date cu caracter personal.
Am luat la cunoștință prevederile art. 326 din Codul Penal, potrivit cărora declarația
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 de stare civilă în afara
celor înscrise/atașate în/la prezenta cerere.
Am înțeles că operatorul de date cu caracter personal trebuie să confirme identitatea mea/a
persoanei vizate și că, în scopul clarificării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi
necesar să furnizez ulterior și alte informații necesare soluționării prezentei cereri.
Am înțeles că termenul de răspuns la prezenta cerere este de 30 zile care se va calcula din
momentul în care vor fi îndeplinite condițiile de mai sus.
Am luat la cunoștință faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebările din formular sau
necompletarea corectă a acestora face imposibilă obținerea informațiilor solicitate.
Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poșta electronică a informațiilor solicitate
nu are siguranță deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de comunicarea
electronică de informații (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea
datelor
etc.)
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile
solicitate în baza Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Atașez prezentei cereri următoarele documente, în copie certificată olograf cu originalul:
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………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numele și prenumele:.................

Data:......

Semnătura:...........................
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