ANEXA 2
(Anexa nr. 2^1 la Ordinul nr. 268/2010)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI ....................
Serviciul Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Nr. ..............
Data .............

Operator date:
FORMULAR
privind exprimarea consimţământului/depunerea personală a certificatului de
cazier judiciar
Subsemnatul(a) (numele de familie), ...................., prenumele .........................,
numele anterior ...................., fiul/fiica lui ............... şi ..............., născut(ă) în anul
....., luna .........., ziua .........., în ......................., judeţul (sectorul) ........................, cu
domiciliul în .................., judeţul (sectorul) ..........., str. ....................... nr. ........., bl.
....., ap. ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............ nr. ..................,
CNP .................
_
|_| Sunt de acord ca S.P.C.R.P.C.I.V. să îmi prelucreze datele pentru obţinerea
informaţiilor din cazierul judiciar necesare la dosarul de examinare pentru obţinerea
permisului de conducere.
Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date
de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal.
_
|_| Depun personal certificatul de cazier judiciar necesar la dosarul de examinare
pentru obţinerea permisului de conducere.
S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituţiei Prefectului .................................., înregistrat
la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
cu nr. .............., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
prin mijloace automatizate, cu privire la cazierul judiciar în scopul examinării pentru
obţinerea permisului de conducere.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai destinatarilor legali.
Conform Legii nr. 677/2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor
şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă
opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15
din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Data
.............

Semnătura
.................

