Primaria Comunei Plopana prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document, prin mijloace automatizate/ manual in
scopul eliberării documentelor solicitate potrivit notificării de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
inregistrată cu numărul 34059 in Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu caracter Personal, iar datele inregistrate sunt destinate utilizării de către
operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați de lege. Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, cu modificările și completările ulterioare,
aveți dreptul de acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, precum și de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă
puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la registratura Primăriei Comunei Plopana. Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justiției , in condițiile legii.
Prin completarea și semnarea cererii, vă dați acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nr______/________________
Cerere
Domnule Primar,
Subsemnatul/a_____________________din satul________________comuna Plopana, posesor al CI/BI,
seria_____număr__________prin prezenta solicit să mi se elibereze o adeverință prin care sa mi se
ateste______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________
Această adeverință imi este necesară la____________________________________

Semnătura

Data
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