
  

1  Exercitarea dreptului de opoziţie nu este condiţionată de utilizarea acestui formular, însă cererea trebuie să îndeplinească 

acele condiţii de formă impuse de lege: cerere scrisă datată şi semnată. 

2  Se enumeră categorii de date cu caracter personal vizate, conform legii. 

MODEL
1
 

 
 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES 
 

 

Către 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„SEMENIC” CARAŞ-SEVERIN 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata..........................................................................(numele şi 
prenumele) cu domiciliul/reşedinţa în.............................. str. ........................... nr. 
....... bl. .......sc.  .....  ap.  .....,  (opţional)telefon   .............................,  (opţional)  
adresa  de  e-mail..........................................., în temeiul art. 13 din Legea nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă rog să-mi comunicaţi dacă 
datele cu caracter personal care mă privesc………………………………………… 

......................................................................................................................................
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sunt prelucrate în cadrul instituţiei dumneavoastră. 

 
Precizez că (a se vedea precizarea, mai jos)  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………(opţional)  
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile luate 
potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea 
adresă.....................................………………………………………………………., 

(opţional) la următoarea adresa de poştă electronică ............................................... . 

 

 
            DATA                                                                      SEMNĂTURA 

            ...........................                                                              ........................... 
 

Precizare 
În cadrul Aparatului central al MAI, în principiu, prelucrările de date cu caracter personal se realizează prin sisteme de prelucrare 

mixte sau manuale, situaţie în care, pentru asigurarea exhaustivităţii evaluării, este necesar a fi precizat contextul în care datele cu 

caracter personal au fost prelucrate sau apreciaţi că au fost prelucrate. 

Procedurile instituite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne urmăresc respectarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în 

contextul prelucrărilor de date cu caracter personal prin limitarea prelucrărilor exclusiv la scopul în care datele au fost colectate şi 

prelucrate. În acest context, verificările dispuse în baza cererii dvs. sunt limitate la prelucrările comune, uzuale  efectuate  de  către  

structurile  Aparatului  central,  situaţie  în  care  colectarea  informaţii  în  scopul  elaborării  unui răspuns  integrat  la  solicitarea  

dumneavoastră  se  face  cu  respectarea  principiului  proporţionalităţii,  astfel  încât  să  nu  se ajungă la prelucrări excesive, de 

natură a încălca dispoziţiile legale şi, totodată, drepturile şi libertăţile fundamentale.  În acest  context,  vă  informăm  că  nu  sunt  

prelucrate  datele  cuprinse  în  arhive.  Pentru  a  avea  acces  la  aceste  informa ţii  vă adresăm rugămintea să recurgeţi la 

procedurile instituite în acest sens. 

 

 

 

 

 

 
 


