
Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile 
referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor 
menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit expeditorului. 

 

2. MODEL DE PLANGERE 
(pentru exercitarea dreptului de intervenție) 

Către 
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BIHOR 

Parcul Traian nr.5, Oradea, județul Bihor 

 

Subsemnatul/Subsemnata......................................................(numele și 

prenumele) ........................cu domiciliul/reședinta în ..................... str. .......... nr. 
bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon ................, adresa de e-mail ............. (opțional), în baza 

Regulamentului European (UE) nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă aduc la cunoștință 
următoarele: 

.................................................................................................(numele / denumirea operatorului), cu 
domiciliul/sediul în ...................................... mi-a încălcat dreptul de intervenție, 
 
întrucat nu mi-a rectificat/actualizat/blocat/șters/transformat în date anonime (se 
barează varianta necorespunzătoare) datele personale care mă privesc ........................(se 
enumeră datele respective) și care au fost prelucrate ilegal/au fost incomplete/inexacte. / 

întrucât nu a notificat terților ............(se precizează care sunt aceștia, în măsura în care se 
cunoaște identitatea lor barează varianta necorespunzătoare) cărora a dezvăluit datele 
mele personale măsurile de rectificare/actualizare/blocare/tergere/transformare în date anonime 
(se subliniază varianta corespunzătoare) a acestor date..................(se enumeră datele respective)./ 

.....................(alte motive legate de exercitarea dreptului de intervenție). Anexez copia scrisorii 
trimise operatorului (aceasta trebuie să facă dovada datei la care s-a adresat operatorului). 

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru 
respectarea dreptului de intervenție prevăzut de Regulamentul European (UE) nr. 679/2016. 

Doresc ca demersurile efectuate în legatură cu soluționarea acestei plângeri să nu fie 
făcute publice (opțional). 

Plângerea este depusă prin reprezentant (opțional)........................(se vor menționa 

datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original). 

 

DATA SEMNATURA 


