
Declarație de consimțământ  

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………… în calitate de 

persoană vizată / reprezentant al minorului persoană vizată 

………………………………… domiciliat/ă în …………………………..…, 

declar prin prezenta că îmi dau consimţământul, în mod explicit, cu privire la 

prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: 

 date de identificare  

 date de contact (adresă e-mail, număr de telefon, adresă poștală etc.) 

 care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea 

religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate 

 date genetice 

 date biometrice 

 date privind sănătatea 

 date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală  

 ……………….. 

în scopul: 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 

Am luat la cunoştinţă faptul că datele mele cu caracter personal vor fi 

prelucrate de către HARGITA HOLDING IMPORT-EXPORT S.R.L. cu sediul 

în sat Porumbenii Mici, comuna Porumbeni str. Főút nr. 6 jud. Harghita, înregistrată 



la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. 

J19/467/1998, având Cod Unic de Înregistrare nr. 2881330, cont bancar având cod 

IBAN RO18 BACX 0000 0009 2819 6000, deschis la UNICREDIT BANK 

ODORHEIU-SECUIESC, reprezentată prin administratorul Szabó Dezső, adresă e-

mail: gdpr@harghita-holding.ro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin 

Legea nr.190/2018. 

Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul 

menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de 

Regulamentul UE 679 / 2016. 

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea 

datelor mele personale în scopurile descrise în prezenta.  

Declar că am fost informat prealabil cu privire la dreptul de a retrage acest 

consimțământ în orice moment, cu efect ulterior, deoarece revocarea 

consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea 

consimțământului.  

 

 

DATA  SEMNĂTURA  
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