
 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 
Sunt de acord ca, C.A.R. Unirea Deva ( operatorul)  cu 
sediul in Bd.Decebal, nr.5(5a), Deva, Hunedoara, să fie 
autorizată să proceseze și să prelucreze  datele mele 
personale, introduse în formularul de înscriere, precum 
și datele care sunt colectate ulterior  , în următoarele 
scopuri:  Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri 
legitime, precum acela de a-ți furniza produse și servicii, 
de a te identifica prin intermediul mijloacelor de 
comunicare sau în sediile C.A.R UNIREA DEVA I.F.N., în 
scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 
produselor și serviciilor pe care ți le oferim, pentru a 
preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a 
banilor, etc. Prelucrarea datelor personale se întemeiază 
întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu 
noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul 
nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, 
pe consimțămantul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în 
acest sens. 
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal, este voluntară. Acest 
consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect 
ulterior,  printr-o notificare scrisă, către CAR Unirea Deva 
IFN, prin poștă la adresa:  b.ld Decebal, nr. 5(5a), cod 
postal 330018 Deva, județul Hunedoara sau prin e-mail la 
adresa de e-mail dataprotection@utcar.ro. 
Am luat la cunostință  că, revocarea consimțămîntului nu 
afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea 
consimțământului ( notificarea nu are impact retroactiv). 
De asemeni , cunosc drepturile pe care le am conform 
legii și anume :  
Dreptul de acces: puteți accesa datele păstrate în 
legătură cu dumneavoastră, scopurile și durata prelucrării, 

detaliile despre operatorul de date cu caracter personal, 
despre împuterniciți și terțele părți cărora le sunt dezvăluite 
aceste date.  
Dreptul la rectificare: puteți actualiza sau corecta datele 
cu caracter personal pentru ca acestea să fie întotdeauna 
exacte.  
Dreptul de  a fi „uitat”: puteți solicita ștergerea datelor din 
înregistrările noastre în anumite situații, de exemplu dacă 
acestea nu mai sunt necesare în scopurile anterior 
menționate.  
Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite situații 
puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, ca de 
exemplu în cazul în care ați contestat exactitatea datelor 
pentru o perioadă ce va permite operatorului verificarea 
corectitudinii acestora.  
Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor 
atunci când nu există motive legitime în ceea ce privește 
prelucrarea.  
Dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita transferul 
datelor cu caracter personal într-un format electronic 
prelucrabil altui operator de date cu caracter personal. 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 
exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 
profiluri.  
Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în 
care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, aceasta 
va produce efecte doar pentru viitor.  
Dreptul de a depune o reclamație la operator și/sau la 
autoritatea de supraveghere competentă pentru 
protecția datelor și/sau în fața instanței de judecată. Datele 
de contact ale autorității de supraveghere se găsesc pe 
siteul oficial: www.dataprotection.ro. 

   Marchez cu un [x] canalul prin care doresc să fiu contactat în scopul furnizării de informații referitoare 

la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/sau alte forme de publicitate precum și 

contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie. 
□ e-mail         □ SMS         □ Telefon        □ Social media 

 Am ințeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea și prelucrarea  datelor mele 

personale prin canalele mai sus  mentionate în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. 

Acest formular este valid numai in cazul in care aceasta casuta este bifata cu x. 

 

Nume Prenume_____________________________ 

 

SEMNĂTURA_____________________________                 Data completarii___________ 
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