Solicitare de exercitare a dreptului de rectificare a datelor
Veți completa prezenta cerere dacă doriți din partea Profi: (a) rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte care vă privesc; (b) completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; (c)
actualizarea datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea au suferit modificări.
Vă rugăm să aveți în vedere că există posibilitatea ca Profi să vă solicite informații suplimentare pentru
a valida cele transmise, inclusiv o declarație suplimentară sau poate solicita anumite documente
oficiale care să ateste rectificarea datelor.

1. Numele complet al persoanei vizate:

_________________________________
2. Solicitant:
□ Depun această cerere în numele meu
□ Depun această cerere în numele persoanei vizate1, aflându-mă în următoarea situație:
□ Persoana vizată este minor și sunt reprezentantul legal al acestuia
□ Persoana vizată nu are o capacitate juridică și am fost desemnat drept tutore legal
□ Sunt împuternicit în scris de persoana vizată
□ Sunt soțul / soția persoanei vizate și/sau rudă de până la gradul II cu persoana vizată
□ Sunt avocatul persoanei vizate
□ Altă situație2: ________________________________________________

3. Detaliile de contact ale persoanei vizate3, precum și ale solicitantului, dacă sunt diferite:
Numărul de telefon al persoanei vizate:
Adresa de e-mail a persoanei vizate:
Adresa poștală a persoanei vizate:
Numărul de telefon al solicitantului:
Adresa de e-mail a solicitantului:
Adresa la care trebuie trimis răspunsul:

În fiecare caz, în mod obligatoriu se va depune dovada scrisă a faptului că solicitantul acționează în numele
persoanei vizate
2
Alte situații pot fi cele în care persoana vizată este decedată și atașați o copie a certificatului de deces.
3
Vă rugăm să completați datele de contact, pentru ca Profi să poată face identificarea dumneavoastră în baza
de date după aceste informații (putând exista situații în care mai multe persoane au același nume)
1

4. Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la datele cu caracter personal specifice pe care le căutați:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Obiectul cererii.
□ Solicit Profi să corecteze datele personale pe care le deține, întrucât acestea sunt inexacte sau
incorecte
Descrieți rectificarea solicitată: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
și/sau
□ Solicit Profi să actualizeze datele personale pe care le deține, întrucât acestea au suferit modificări
Descrieți actualizarea solicitată: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
În sensul celor de mai sus, atașez documentele doveditoare4 în baza cărora îmi exercit dreptul la
rectificarea datelor personale.
□ Doresc restricționarea prelucrării pentru perioada care îi permite Profi să verifice exactitatea
datelor
□ Nu doresc restricționarea prelucrării pentru perioada care îi permite Profi să verifice
exactitatea datelor
Înțeleg și accept faptul că Profi are obligația legală de a comunica datele cu caracter personal astfel
rectificate fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate acestea inițial, cu excepția cazului în care acest
lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
□ Doresc ca Profi să îmi pună la dispoziție informații cu privire la acești destinatari
□ Nu doresc ca Profi să îmi pună la dispoziție informații cu privire la acești destinatari, întrucât
am fost informat cu privire la aceștia prin nota de informare existentă pe site-ul profi.ro

Semnătura:

Data:

Profi are la dispoziție o lună în care să răspundă solicitării dumneavoastră de exercitare a drepturilor
conferite de legislația de protecție a datelor cu caracter personal, sub rezerva excepțiilor prevăzute de
lege. Profi trebuie să dispună de informații suficiente pentru a ne permite să găsim ceea ce solicitați și
o dovadă a identității dumneavoastră, astfel încât trebuie avut în vedere că termenul de o lună începe
să curgă de la data primirii solicitării complete.

4

Certificat căsătorie, declarație suplimentară de susținere a celor solicitate etc.

2

