
Către,

aCPI Suceava/BCPI Suceava

Subsemnatul(a) ,CNP/CUI ,

cu domiciliul În ,nr.telefon , legitimat cu

SI/CI//PASAPORT: seria nr , prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi eliberarea din arhiva

biroului de cadastru si publicitate imobiliara a următoarelor documente:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

...................................................................... .

.........................................................................................................................................................................

În legătură cu imobilul/imobilele situat( e) În : .

Înscris(e) În Cartea Funciară nr .

................................ .

a localităţii(lor) : ,;.., .

având numărul topogr8.fic/cadastral .

intabulat În favoarea numitului/numitei .

Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 19012018 privind măsuri de punere În aplicare a
Regulamentului (UE) 20161679 şi ale Regulamentului (UE) nr. 67912016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 951461CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), În sensul nedivulgării
informaţiilor cu caracter personal despre care am luat cunoştinţă. prevăzute În cuprinsul documentelor din arhiva OCPI Suceava
solicitate pentru consultare.

S-a achitat tariful de Iei, prin chitanţa reprezentând contravaloarea
tarifului stabilit pentru serviciul cu codul .

DATA.""""", . SEMNĂTURA ."".""."."" .

NOTĂ:
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava, instituţie publică cu personafitate juridică aflată În subordinea Agenţiei

Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume,
prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poştală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator in vederea indepfinirii competenţelor legale privind evidenţele de
cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură
civilă. Codul fiscal, alte legi speciale). inclusiv organelor de po/1ie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, În cond1iile
legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor
dumneavoastră.

În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 67912016, dar şi pentru orice alte informaţii
suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa
vasilica.luchian@ancpi.ro. formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon:02301521911, 02301523317.

AM PRIMIT,

NUME "PRENUME " "DATA SEMNATURA .

mailto:vasilica.luchian@ancpi.ro.
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