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INFORMARE 
 

    
 

Conform cerintelor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 

Regulamentului(UE) al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulatie a acestor date, SC CIBIN SRL are obligatia de a administra in 

conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le 

furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.  

 

           Scopul colectarii datelor este furnizarea serviciilor de salubritate conform ofertei 

curente/contract.  

 

         Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru a putea identifica 

destinatarul serviciilor furnizate dumneavoastra in calitate de client. Refuzul dumneavoastra 

determina imposibilitatea furnizarii acestora. 

 

        Orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la 

prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.  

 

        Conform Legii nr. 190/2018, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra 

datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. 

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa 

solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere 

scrisa, datata si semnata. Cererea se poate depune la secretariatul societatii noastre, in Sacele, 

str. Bunloc, nr.1, jud. Brasov. 

 

         De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei sau Autoritatii 

Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din 

Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, cod postal 010336.  
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ACORD  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ________________________________, domiciliat/ă 

în localitatea __________, judeţul ________, strada_______________, nr.___, bl.___, sc.__, 

ap.___, posesor al CI seria ________, numărul ________, CNP_______________________, 

telefon ______________, e-mail _______________________,   

- Imi exprim consimtamantul ca SC CIBIN S.R.L. sa foloseasca datele mele de 

identificare cu caracter personal, puse la dispozitie, numai pentru intocmirea si 

derularea contractului de furnizare servicii de salubritate si a anumitor situatii cerute 

de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare. 

- Mi s-a adus la cunostinta faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal 

necesare şi solicitate de către SC CIBIN SRL duce la imposibilitatea incheierii 

contractului de furnizare servicii de salubritate. 

- Am fost informat de catre SC CIBIN SRL ca aceste date vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 

Regulamentului(UE) al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date, precum şi prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 

în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

Data, ________________ 

                                                               Nume si Prenume, _______________________________   

                                                                                           

                                                                                             Semnatura, _______________ 

Va mulțumim pentru disponibilitatea de a ne oferi acordul pentru procesarea datelor 

cu caracter personal. Va rugam sa cititi si sa bifati daca si in ce mod sunteti de acord sa va 

contactam: 

o Sunt de acord sa ma contactati pe telefon 

o Sunt de acord sa ma contactati pe e-mail 

o Nu sunt de acord sa ma contactati 
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