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SUCEAVA
Nr. 1/17659/28.11.2017

Exemplar 1

Către: Persoanele fizice autorizate (P.F.A.) În domeniul cadastrului,
geodeziei şi al cartografiei, cu domiciliul fiscal În judeţul Suceava

Referitor la: Completarea şi transmiterea acordului de prelucrare a datelor cu
caracter personal, conform Legii nr. 677/2001şi potrivit circularei
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
nr. 30092/28.11.2017,Înregistrată În evidenţele O.C.P.1.Suceava
cu nr. 17659/28.11.2017

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Mihai BEDRULE
CO~aiC

/

Având În vedere că În activitatea de autorizare a persoanelor fizice care pot
executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum
şi la acordarea credenţialelor de acces În aplicaţiile informatice, Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava
prelucrează date cu caracter personal, vă informăm că pentru prelucrarea acestor date În
activităţile specifice (indicate anterior, În esenţă) este necesar să comunicaţi către O.C.P.1.
Suceava acordul dumneavoastră, conform Legii nr. 677/2001 şi potrivit circularei Agenţiei
Naţionale de Cad astru şi Publicitate Imobiliară nr. 30092/28.11.2017, Înregistrată În
evidenţele O.C.P.1. Suceava cu nr. 17659/28.11.2017, potrivit modelului Înaintat În anexa
ataşată, până cel târziu la data de 04.12.2017.

Pentru asigurarea rapidităţii transmiterii, acordurile completate potrivit modelului din
anexă se vor transmite către O.C.P.1. Suceava mai Întâi prin fax - (0330) 10 11 60 - sau pe
adresa de e-mail ainstituţiei-sv@ancpi.ro - , iar exemplarele originale se vor trimite
poştal sau prin depunere personală la sediul instituţiei, În atenţia secretarului comisiei de
autorizare.
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Sorinel V s'lică LUCHIAN
Şef Serv'c adastru,

Dep! SUCEAVAlB-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 3, Cod poştal 720262, Suceava, Jud. Suceava, ROMÂNIA Certificat SR EN 150 9001:2008
Telefon;(0230)52 33 17; (0230)52 19 11; Fax: (0330)10 1160; e-mail:sv@ancpLro;~ancpi.ro Nr.27921i091R
Operator de date cu caracter personal nr. 794
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Anexă

Subsemnatul/a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••••••••••••••• 1 În
calitate de persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate În domeniul

. ." . \

cadastrului, geodeziei şi cartografiei, categoria NB/C/D/E În b~iacertificatului de autorizare

seria nr. emis de ANCPI/OCPI Ia data de

............................. , identificat cu BilCI, seria " nr. , eliberat de

cu sediul În judeţul localitatea

• " •••••••••••••••••••••• ,_" , ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• ,
strada ,.,.,", , , ' ..

categoria de autorizare, sanc~uni.

.., , " " , , " , nr. , bloc, , ,..,..,

etaj , apartament _ am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 67712001

pentru protecţia persoanelor cu privire fa prelucrarea datelor cu. caracter personal şi libera

circulaţie a acestor date, cu modificările şi completărife ulterioare şi sunt de acord cu:

O prelucrarea datelor cu caracter personal de către ANCPI şi unităţile subordonate

O afişarea pe pagina de internet a ANCPIIOCPI şi la sediul acestora, după caz, a

datelor referitoare la sediu, contacte, seria şi numărul certificatului de autorizare,
~

Data
Semnătura

Oficiul de CadastnJ .şi PubflCitate ImobtJlarăIAgenVa Naponali de Cadastru şi Publicitate lmoblliară prelucrează date cu caracter personal
furnizate de dumneavoastra prin mijloace automatizate, În scopul autorizărti. evidenţei şi controlulu_i actiVitâ1fi persoanelor 1iziceJjuriâlce
autorizate să execute lucrirf de speeiafll.ate din domeniHe cadastfulul. geodeziel şi cartografiei."pe teritoriul Ramanie! conform prevederilor
art. 46 din legea cadastrului şi a pubUcttâţii imobiliare. nr. 7/1996, repubncală, cu modificăriJe ~icompletArile ultenoare.
Infonnatiile Inregistrate sunt destinate utilizâril de către operator şi sunt COf!lunicate numai destlnatarilor abmta~ prin fege (Codul civil, legi
speciale). inclusiv organelor de polilie, pal'Chetelor, instanţelor, altor autorităţi publice. "
Conform legii nr. 677f2oo1 pentru protectia persoanelor eu privire 18 prelucrarea datetor cu caracter personal şi libera dl'ClJlat'e a acestor
date, cu modificânle şi comp'etătile ulterioare. benerlCia~ de dreptul de acces, de intervenţie aSupra datelor şi .de dreptuf de ti nu fi supus
uneI decizii individuale. Totodată, 8Y&ti dreptul să vă opune~ prelucrării datelor personaJe care vă privesc, tI) limile1e prevăZute de ~
din legea nr. GTI12001. cu moclificărDe şi completArile ulterioare. Pentru exerdtarea IIC8StQrdrepfuri, VI puieti adresa la Ofidlil de CadastnJ
şi Publicitate Imobiriară C1J o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea. va este recunoScut dreptu'l de 8 Vă adresa Justiţiei.

ANCPIIStr. Splaiul Independenţei. Nr. 202A, Etaj 1. Sector 6. Cod poşlal 060022. Bucureşti, ROMÂNIA
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