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 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) …………………………………………………..……… ……………………………………………, 

posesor al CI seria……..., numărul………………………….., eliberat de ………………………………………..la data de 

…………………….…………………..,       CNP …………………………………………………… îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi 

prelucrarea datelor mele personale de către SC Natural Carp SRL, în scopul înregistrarii ca membru al lacului New 

Lake Lazuri 5 şi a eliberării cardului de membru, cu respectarea prevederilor legale.  

 Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile art. 18 din 

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 Am fost informat că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce 

la cunoștința operatorului, respectiv SC Natural Carp SRL, orice modificare survenită asupra datelor mele personale. 

 Am fost informat că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, 

întemeiată, datată și semnată depusă la adresa Municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei, Nr.21, Bloc 11, Sc.A, Etaj 

1, Ap.8, Judeţ Dâmboviţa sau la adresa de e-mail: lacurilelazuri@yahoo.com. 

 În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter 

personal în cadrul SC Natural Carp SRL.        

 

 

Data                         Semnătura 

 


