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1.	SOLICITARE	
Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare solicitării dumneavoastră, să semnați și să returnați 
formularul Responsabilului cu Protecția Datelor la dpo@alfarom.eu. Pentru informații suplimentare, 
solicitați și consultați AD-03-ROU, Capitolul §10. 

Subsemnatul(a), doresc: 

 Accesarea datele personale. Continuați la Secțiunea 2. 

 Corectarea datele personale incorecte sau incomplete. Continuați la Secțiunea 3. 

 Ștergerea datele personale. Continuați la Secțiunea 4. 

 Restricționarea prelucrării datelor personale. Continuați la Secțiunea 5. 

 Contestarea prelucrării datelor personale. Continuați la Secțiunea 6. 

	
	

2.	Accesarea	datelor	personale	
Alfa Rom va furniza solicitantului un jurnal și o copie a datelor personale prelucrate sau reținute. Acestea 
vor fi în mod normal prezentate în format electronic cu excepția cazurilor în care se solicită altfel. Utilizați 
această secțiune pentru a face astfel de solicitări speciale. 

Subsemnatul(a), doresc deasemenea: 

 Să primesc copii tipărite ale datelor personale.  
Taxe administrative și poștale vor fi aplicate în funcție de volumul actual de date. 

3.	Corectarea	datelor	personale		
Vă rugăm să atașați documentele relevante în sprijinul solicitării dumneavoastră de a corecta datele 
personale incorecte sau incomplete. Utilizați această secțiune pentru a face astfel de solicitări 
suplimentare. 

Subsemnatul(a), doresc deasemenea: 

 Să fiu informat(ă) când a fost finalizată corectarea datelor personale. 

 Alfa Rom să informeze terțele părți despre această solicitare de corectare a datelor personale. 

4.	Ștergerea	datelor	personale	

Utilizați această secțiune pentru a face solicitări suplimentare. 

Subsemnatul(a), doresc deasemenea: 

 Să fiu informat(ă) când a fost finalizată ștergerea datelor personale. 

 Alfa Rom să informeze terțele părți despre această solicitare de ștergere a datelor personale. 
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5.	Restricționarea	prelucrării	datelor	personale	

Vă rugăm să anunțați Alfa Rom căror date personale specifice doriți să aplicați restricția și motivele. 

Subsemnatul(a), doresc să restricționez procesarea următoarelor categorii de date personale: 

 Detalii personale: nume, adresă, data și locul nașterii, cetățenie, rude etc.; 

 Date de identificare: CNP, nume de utilizator online etc.; 

 Date de autetificare: specimen de semnătură; 

 Date de contact: numere de telefon, email etc.; 

 Documente personale: fotocopii ale pașaportului, cărții de identitate, permisului de conducere; 

 Conturi bancare; 

 Fișe de pontaj, salarizare etc.; 

 Evaluări, măsuri disciplinare etc.; 

 Jurnale referitoare la împrumuturi. 

Restricționarea este solicitată pe motiv de: 

 Date personale incorecte sau incomplete; 

 Prelucrarea acestor date este ilegală; 

 Prelucrarea acestor date nu mai este necesară societății Alfa Rom; 

 Interes public sau legitim. 

6.	Contestarea	prelucrării	datelor	personale	
Subsemnatul(a), doresc: 

 Contestarea prelucrării datelor personale pe motiv de interes public sau legitim. 

 Contestarea profilării datelor personale pe motiv de interes public sau legitim. 

 Contestarea utilizării datelor personale în scopul marketingului. 
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