
 

 

 

 

 

Domnule  Director, 

 

 

 

               Subsemnatul (a) _______________________________, domiciliat(a) in Tulcea, 

strada ______________________________________, nr. ___________bloc _______, sc. _____, 

ap. _____, telefon ___________________________, BI / CI, seria ____, nr. 

_________________, valabil pana la data de ____________________posesor al autoturismului  

nr. ______________________,  solicit inchirierea unui loc parcare de resedinta. 

 

Anexez: 

- Copie BI / CI ; 

- Copie  certificat de inmatriculare  autoturism si ITP valabil la data depunerii 

documentelor; 

- Adeverinta  eliberata de Asociatia  de Proprietari nr. ______. 

 

Declar pe proprie raspundere  ca nu detin  garaj. 

 

 

 

          Data,                                                                                                    Semnatura, 

________________                                                                        ___________________ 

 

 

     

                     Domnului Director al  Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea 



  

                                
CONSIMȚĂMÂNT 

Declarația de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale  

I. Între  

Subsemnatul(a)…………………………………………………….cetatenie……………………………………….. 

domiciliat(a)……………………………..…………………………….., Str. …………………………… ., 

nr………….,Bl………. etaj………, Ap…………….Jud…………………………, legitimat cu CI seria ……., nr. 

…………………, telefon nr…………………………, e-mail………………………..……..în calitate de persoană 

vizată și numit(ă) în continuare Subiect; 

 și 

DIRECȚIA DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU - TULCEA cu sediul social în 

Localitatea Tulcea, Str. Plugarilor, nr. 2, Complex Piața Plugari,  Jud. Tulcea, Cod Unic de Identificare  - 14734651, 

reprezentată legal de DL. CONSTANTIN FLORENȚIU în funcția de Director, în calitate de Beneficiar  a intervenit 

următoarea declarație de consimțământ. 

II. Obiectul consimtamantului: Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a 

datelor personale ale subiectului (persoana vizată). 

III. Datele colectate; Datele colectate de la subiect sunt următoarele: nume si prenume; adresă domiciliu/resedinta; 
serie si numar  carte de identitate;  CNP;  numar de telefon/ adresa de e-mail, semnatura. 

IV. Scopul în care va fi utilizat consimtământul: Datele cu caracter personal vor fi necesare în scopul prelucrarii 

în vederea îndeplinirii unei obligatii legale (ex. completarea declaratiilor catre ANAF) sau alte institutii ale statului 

confom Art. 6  alin 1, lit c din GDPR, sau  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana 

vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract conform 

Art. 6 alin. 1,  lit. b din GDPR. Neîndeplinirea acestui lucru duce la imposibilitatea executării contractului și/sau a 

imposibilității de a se conforma reglementărilor menționate. 

V. Drepturile subiectului: Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu 

caracter personal nr. 679/2016 şi poate interveni când dorește  solicitând beneficiarului: informarea și consultarea 

informațiilor persoanei vizate; actualizarea informațiilor persoanei vizate; ștergerea informațiilor persoanei vizate; 

restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor persoanei vizate, dreptul de a depune o plangere la 

Autoritatea  Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

VI. Menţiuni pentru subiect: Cu acordul subiectului, beneficiarul va colecta si prelucra datele cu caracter personal 

asa cum am arătat mai sus . 
 

 
Subiectul este de acord cu colectarea si prelucrarea datelor :                         DA                                         NU 

   
VII. Valabilitate: Prezentul consimtământ este valabil pană la retragerea sa. 

 

Data                                                                                Numele în clar și semnătura subiectului 

 


