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Anexa 1

CEREREAUDIENŢĂ
NR. __ Data: _'_'20 ...

Nume: .
Pren urne: .

Adresa de contact:
Locali ta tea Judeţ , sector .
Strada Nr. .. Bl. Scara .
Ap. .. Telefon: Act de ide nt ita te: .

1.0biectul audienţei
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2.Am fost În prealabil În audienţă la (1):

a. OCPI: director, inginer-şef, registrator-şef
b. ANCPI: director direcţie de specialitate
c. Alte instituţii
d. nu am fost În prealabil În audienţă
3.Soluţi aco ntestată .
4.Mernoriu depus În audienţă 0 ~
Notă(1) În vederea direcţionării cererii de audienţă este necesară completarea tuturor câmpurilor.
Nerespectarea programării atrage anularea acesteia, fiind necesară o nouă programare. Audienţele solicitate prin
telefon se vor efectua la nr. de telefon 0230/523317, 0230/521911-
(2)Nu vor fi luate in considerare cererile prin care sunt con.testat~_.hotărâril4eciziijudecătoreş,ti sau pentru
rezolvarea cărora se află in curs de soluţionare IitigH judiciare.

DATA:

-'-'--
SEMNĂTURA PETENTULUI:

Prin completarea şi semnarea prezentei cereri îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către OePI;n scopul soluţioării cereri; formulate. Acestea pot fi comunicate de către ANCPInumai destinatarilor
abilitaţ; prin acte normative, inclusiv organelor de poHţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi pubHce, În condiţUle
legii. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate de DCPIÎn conformitate cu prevederile legale referitoare la
arhivarea documentelor.

În exerdtarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nt. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal fi privind libera drculaţie a acestor date, dar şi pentru
orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa Responsabilului cu
protecţia datelor, la adresa poştală: Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.3, cod poştal 720262 sau e-mail sv@ancpi.ro
formulând o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei şi de a
depune o plângere În faţa Autorităţii Naţionale de SUpravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
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