Operator de date cu caracter personal nr.11126/2009

NOTĂ DE INFORMARE ÎN SCRIS
S.C. THEOTOP S.R.L. în cadrul proiectelor Cadastru și Publicitate Imobiliara prelucrează datele cu caracter
personal furnizate de dumneavoastră prin acest document pentru urmatoarele obiective:
1. Realizarea documentatiilor tehnice ale cadastrului general;
2. Deschiderea cărților funciare ca urmare a identificării deținătorilor de imobile și intabularea
drepturilor reale imobiliare corelative.
Datele vor fi dezvăluite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Aceste date sunt:
1. Nume si Prenume/Denumirea companiei
2. Sexul
3. Data si locul nasterii
4. Cetatenia
5. Semnatura
6. Date din actele de starea civila
7. Codul Numeric Personal/ CUI
8. Seria si numarul actului de identitate/Pasaportul / Numarul unic la Registrul Comertului
9. Adresa (domiciliu/resedinta)
10. Telefon/Fax
11. E-mail
12. Date Bancare/Cont Bancar
13. Date privind bunurile detinute
În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi □NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o
cerere scrisă, datată şi semnată la SC THEOTOP SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă
adresa justiţiei.
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate
de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate
figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la
prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Nume si Prenume:
Semnatura:

Data:
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