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ANEXA 4 

Cerere privind ștergerea datelor (’’dreptul de a fi uitat”) cu caracter 

personal prelucrate în conformitate cu articolul 17 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 ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana mea, ce 

sunt deținute de către personalitatea juridică S.C. Activitatea Goscom S.A., 

pentru următorul motiv: 

____________________________________________________________, 

începând cu data prezentei date.   

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 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. 


