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ANEXA 6 

Cerere privind exercitarea dreptului la opoziție (,,dreptul de a te opune 

prelucrării”) – Articolul 21 din GDPR 

 

Subsemnatul / Subsemnata ____________________________, având calitatea 

de _______________ (client, colaborator, angajat) prin raportare la organizația S.C. 

Activitatea Goscom S.A., identificat prin C.I./Pașaport, CNP / Numărul 

Pașaportului (a se menționa doar ultimele 4 cifre) ____________, doresc să mă opun 

prelucrării datelor mele cu caracter personal, pentru următorul motiv: 

__________________________________________________________. 

 

*Prin intermediul acestei solicitări mi se aduce la cunoștință faptul că am dreptul de a mă 

opune prelucrării datelor cu caracter personal care mă privesc, inclusiv creării de profiluri, în 

funcție de situația particulară în care mă aflu, în cazul în care activitatea de prelucrare este 

efectuată în baza unora dintre următoarele temeiuri juridice: prelucrarea este necesară în vederea 

îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității 

publice cu care este investit operatorul și prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime 

urmărite de către operator. Totodată, mi se aduce la cunoștință faptolo că, acolo unde activitatea de 

prelucrare este efectuată în scopuri de marketing direct, am dreptul de a mă opune în orice 

moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care mă privesc, inclusiv creării de 

profiluri, în măsura în care aceasta este strâns legată de marketing-ul direct respectiv.  

 

Menționez că doresc ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie diseminat la 

adresa de e-mail: ____________________________. 

 

Data:                                                                                         Semnătura: 

 

 

 

*Prezenta cerere trebuie să fie însoțită de declarația ce poate fi regăsita la Anexa 7. 
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ANEXA 7 – DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT AFERENTĂ CERERII 

Operatorul de date care stabilește scopurile și mijloacele esențiale ale activității de prelucrare este 

organizația S.C. Activitatea Goscom S.A.  Întreprinderea S.C. Activitatea Goscom S.A. este o 

persoană juridică, română, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J20/675/1998, având 

următorul CUI – 3186960 și sediul social în Mun. Orăștie, Piața Victoriei, Nr. 19, județul Hunedoara. 

Declar că informațiile pe care le-am furnizat în această cerere sunt corecte și sunt persoana la care 

aceasta face referire.  

Am fost informat că datele cu caracter personal referitoare la propria persoană, pe care le voi 

comunica către organizația S.C. Activitatea Goscom S.A., prin intermediul acestei solicitări, vor fi 

procesate doar în scopul de a mă sprijini în exercitarea drepturilor ce îmi revin în conformitate cu 

GDPR. Temeiul juridic în baza căruia vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal este 

reprezentat de consimțământul pe care dumneavoastră vi-l exprimați prin intermediul acestei declarații, 

pentru ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopul menționat anterior.    

În general, datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, în momentul în 

care înaintați o cerere către organizația S.C. Activitatea Goscom S.A., pentru a vă exercita un drept ce 

vă revine în temeiul articolelor 15-22 din GDPR, nu vor fi transferate către o altă entitate din Uniunea 

Europeană (UE) sau Spațiul Economic European (SEE) sau din afara UE sau a SEE. Totuși, în anumite 

situații excepționale/ocazionale, aceste date cu caracter personal care vă privesc pot fi transferate de 

către operatorul de date către organele judiciare sau administrative competente (ANSPDCP), în virtutea 

aplicării unei legi sau altei norme juridice ori a unei hotărâri judecătorești. Totodată, datele 

dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate către organele judicare sau administrative 

competente și pentru ca întreprinderea noastră să poată demonstra faptul că a respectat procedurile 

legale privind soluționarea cererilor ce pot fi înaintate de către persoanele vizate și să aibă capabilitatea 

de a se apăra în fața unor eventuale reclamații.  

Datele cu caracter personal inerente cererii vor fi păstrate timp de 90 de zile de la oferirea unui 

răspuns, ca dovadă a respectării procedurii, cu scopul de a ne apăra în fața unor eventuale reclamații.  

Vă aducem la cunoștință faptul că vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, fără a 

afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată înainte de retragerea consimțământului, prin 

transmiterea unei cererei scrise, datate și semnate la următoarea adresă de e-mail: 

activitateagdpr@gmail.com. Vă rugăm să intitulați respectiva cerere după cum urmează ,,Retragerea 

consimțământului dat”.  

Solicitările legate de modul în care organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. vă procesează sau vă 

gestionează datele cu caracter personal pot fi transmise prin intermediul unei cereri datate, semnate și 

completate, la adresa de e-mail a DPO-ului nostru: activitateagdpr@gmail.com. 

Data  

Semnătura  


