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Nr. _______________  
Din: ______________  
 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RESTRICŢIONARE A PRELUCRĂRII 
 
Către  
COLTERM S.A., str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, cod 300092 
 tel..: 0256.258504 
 fax: 0256.490241 
 e-mail: dpo@colterm.ro 
 
Subsemnatul/Subsemnata................................................................(numele şi prenumele) ........................ 
cu domiciliul/reşedinţa în......................... str. .............................. nr. ..... bl. ...... sc. ..... ap. ...... telefon 
...................., (opţional) adresa de e-mail............................, în temeiul art. 18 din Regulamentul nr. 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date, şi abrogarea Directivei 95/46 /CE (Regulementul general de 
protecţie a datelor),  vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru ca datele cu caracter personal care mă 
privesc1 ........................................................................................... să fie restricţionate/blocate 2 deoarece 
au fost prelucrate ilegal/au fost incomplete/inexacte3.  
 
Totodată, vă rog să fie notificaţi terţii.........................................4 cărora le-au fost dezvăluite următoarele 
date cu caracter personal care mă privesc …………................... ..................5 faptul că acestea au fost 
restricţionate /blocate 6.  
Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere: 
..............................................................................................................................................  
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit solicitării 
formulate să-mi fie comunicate la următoarea 
adresă.................................................................................... (opţional) şi/sau la următoarea adresa de 
poştă electronică................................................... (opţional).  
 
 
DATA          SEMNĂTURA 
 
 1,5 Se enumeră datele cu caracter personal vizate.  
2, 3, 6 Se încercuieşte varianta corespunzătoare.  
4 Se precizează care sunt aceştia, în măsura în care se cunoaşte identitatea lor. 
 

ATENŢIE : DOVADA IDENTITĂŢII  
Pentru a ne ajuta la protejarea datelor cu caracter personal împotriva dezvăluirii sau accesului 
neautorizat trebuie să certificăm identitatea dumneavoastră, astfel, cererea pe care o depuneţi 
va fi însoţită de copii ale documentelor de identitate şi după caz, de stare civilă (CI/ BI sau 
certificat de căsătorie).  
COLTERM S.A nu dezvăluie date personale în situaţia în care nu se certifică identitatea 
solicitantului şi/sau a persoanei vizate 

 

 


