Către,
Societatea Medicalxray S.R.L
Subsemnatul/a
____________________________,
___________________________, depun prezenta

identificat/ă

prin

CNP

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE
Prin care solicit în temeiul prevederilor Regulamentului General privind Protecția
Datelor1, exercitarea dreptului de acces (art. 15 GDPR ). Activitățile de prelucrare la care

fac referire, reprezentând o preocupare în ceea ce mă privește, constau în:

Exemple: - perioade de timp, date, nume, fișe radiologice, orice alte informații legate de persoana
dumneavoastră, scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile
de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari
din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor
fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili
această perioadă;

În cazul în care nu aveți în vedere o referință vă informăm că în calitate de Operator, vom comunica
toate prelucrările cu mențiunea că o asemenea operațiune ar putea să determine alocarea unei
perioade de timp mai mari.
Doresc să fiu contactat în cazul în care sunt necesare informații suplimentare, prin:
-telefon, la numărul: ____________________
-e-mail, la adresa: ______________________
Doresc să-mi fie transmis răspunsul la cerere:
- personal, urmare stabilirii unei întâlniri prin contact telefonic la numărul:
___________________________
-e-mail: _____________________
Înțeleg că:
- prelucrarea datelor colectate în baza formularului și în documentele ce implică soluționarea cererii se
va face exclusiv în scopul soluţionării prezentei cereri, inclusiv al autentificării subsemnatului.
- transmiterea informațiilor la adresa de e-mail indicată, implică asumarea riscurilor legate de
comunicarea electronică de informaţii.
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REGULAMENTUL (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 protecția datelor)
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Confirm faptul că informaţiile furnizate de mine prin această cerere sunt corecte și reale. Precizez că am
luat la cunoştinţă prevederile art. 326 - 327 din Codul penal al României, 2 potrivit căruia declararea
necorespunzătoare a adevărului ori a identității constituie infracţiune de fals în declarații, respectiv
fals privind identitatea.
Data: ________________
Numele și prenumele persoana vizată:
____________________________________
Semnătură persoană vizată ______________________
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Art. 326: Falsul în declaraţii
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 327: Falsul privind identitatea
(1)Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în eroare un funcţionar public,
în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2)Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3)Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
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