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Formular-cerere de exercitare a drepturilor persoanelor vizate1 

Aplicarea Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) nr. 2016/679 („RGPD”) 

 

Protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru noi.  
Pentru aceasta, ne asumam sa depunem toate diligentele necesare sa asiguram respectarea cerintelor legislative 
privind protectia datelor cu caracter personal. 
In vederea solutionarii solicitarilor dumneavoastra si a transmiterii raspunsurilor, este necesara furnizarea 
datelor minime de identificare ale persoanei vizate care isi exercita drepturile prevazute de RGPD si, dupa caz, 
ale reprezentantului legal sau desemnat. Aceste date trebuie sa fie corecte si complete. 
In acest sens, va rugam sa aveti in vedere ca toate campurile marcate cu „*” sunt obligatorii. 

Formularul completat, datat si semnat de persoana vizata sau, dupa caz, de catre reprezentant, se va transmite 

catre B2Kapital Portfolio Management S.R.L. („B2KPM”) prin urmatoarele canale: 

▪ Prin posta, curier, sau depunere directa la adresa: Bucuresti, Romania, str. Vasile Alecsandri nr. 4, Complex 
LandMark, Corp C, etaj 2, sector 1, Cod Postal 010639 

▪ Prin email (posta electronica) catre Ofiterul Responsabil cu Protectia datelor: dpo@b2kapital.ro  
Lipsa oricaruia dintre elementele minime de identificare a persoanei vizate/reprezentantului desemnat poate 
conduce la imposibilitatea furnizarii unui raspuns la aceasta solicitare. 
Scopul prelucrarii acestor informatii este acela de a raspunde solicitarilor dumneavoastra in calitate de persoane 
vizate, conform art. 12-22 din RGPD, in baza obligatiilor legale ce revin operatorului de date cu caracter personal. 

 
 

I. Modalitatea de depunere a solicitarii*: 

 

a. Personal b. Prin avocat c. Prin reprezentant 

   
Nota: 

Pentru variantele b) sau c) este necesara si furnizarea documentelor care fac dovada calitatii de reprezentant, 

respectiv imputernicirea avocatiala / procura notariala / alte documente doveditoare. 

 

 

                                                           
1 Termenul “persoana vizata” este utilizat pentru a desemna persoana fizica ce isi exercita drepturile prin prezenta cerere. 

http://www.b2kapital.ro/
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II. Date minime necesare pentru identificarea persoanei vizate*: 

 

Nota: Informatiile mentionate in aceasta sectiune sunt obligatorii pentru a se putea asigura identificarea 

corespunzatoare a persoanei vizate.  

Numele persoanei vizate:  

Prenumele persoanei vizate:  

Data nasterii persoanei vizate:  

Adresa actuala de domiciliu sau de resedinta a persoanei vizate: 

Tara:  

Localitatea:  

Judetul / sectorul:  

Strada:  

Numarul2:  

Blocul / Cladirea:  

Scara:  

Etajul:  

Apartamentul:  

Adresa email3:  

Numar de telefon:  

 

 

                                                           
2 In cazul in care nu exista alocat un numar postal, se va completa – “Fara numar” 
3 Adresa de email este necesara pentru comunicarea numarului de inregistrare a solicitarii si a termenului de raspuns, respectiv pentru 
transmiterea raspunsului, in cazul in care optati pentru aceasta varianta de comunicare. 

http://www.b2kapital.ro/
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III. Date minime necesare pentru identificarea reprezentantului*: 

Nota: Informatiile mentionate in aceasta sectiune se vor completa doar in cazul in care prezenta cerere este 

depusa prin reprezentant, situatie in care, acestea sunt obligatorii. 

Numele reprezentantului:  

Prenumele reprezentantului:  

Denumire reprezentant:  

Numar de identificare fiscala reprezentant: 

Adresa / sediu reprezentant: 

Tara:  

Localitatea:  

Judetul / sectorul:  

Strada:  

Numarul4:  

Blocul / Cladirea:  

Scara:  

Etajul:  

Apartamentul:  

Adresa email5:  

Numar de telefon:  

 

 

                                                           
4 In cazul in care nu exista alocat un numar postal, se va completa – “Fara numar” 
5 Adresa de email este necesara pentru comunicarea numarului de inregistrare a solicitarii si a termenului de raspuns, respectiv pentru 
transmiterea raspunsului, in cazul in care optati pentru aceasta varianta de comunicare. 

http://www.b2kapital.ro/
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IV. Obiectul solicitarii*: 
 

Va rugam sa bifati in tabelul de mai jos optiunea privind exercitarea drepturilor: 

 

 Dreptului de Informare  

 Dreptului de Acces la datele personale 

 Dreptului de Rectificare a datelor personale 

Pentru exercitarea acestui drept este necesara si indicarea datelor personale pentru care se solicita 
rectificarea, prin completarea unei declaratii de completare, datate si semnate anexata prezentei cereri, 

care sa fie insotita, dupa caz, si de documentele justificative care probeaza necesitatea rectificarii datelor.  

 Dreptului de Stergere a datelor personale 

Dreptul la stergerea datelor personale se poate exercita in urmatoarele situatii: (i) acestea nu mai sunt 
necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; (ii) va retrageti consimtamantul, iar 
prelucrarea s-a realizat in baza acestui consimtamant si nu exista un alt temei legal pentru a continua 
prelucrarea; (iii) v-ati opus prelucrarii datelor si nu exista motive legitime care sa permita prelucrarea in 
continuare; (iv) datele dumneavoastra personale au fost prelucrate fara a exista un temei legal valid in acest 
sens. Datele personale pentru care ati depus o solicitare de exercitare a dreptului de stergere vor putea fi 
prelucrate in continuare in urmatoarele situatii: pentru indeplinirea unor obligatii legale care prevad 
prelucrarea, precum si pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

 Dreptului de Restrictionare a prelucrarii datelor personale 

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii il puteti exercita in urmatoarele situatii: (i) ati contestat 
exactitatea datelor dumneavoastra personale pe care le prelucram, astfel ca, pentru perioada necesara 
verificarii acuratetii acestora, datele vor fi restrictionate de la prelucrare; in acest caz, este necesar sa ne 
indicati cu exactitate datele personale prelucrate pe care le contestati, prin completarea unei declaratii pe 
proprie raspundere, datate si semnate, care va fi anexata prezentei cereri; (ii) a fost constatata prelucrarea 
datelor dumneavoastra fara un temei legal si v-ati opus stergerii acestora, solicitand in schimb 
restrictionarea prelucrarii; (iii) v-ati opus prelucrarii datelor personale, astfel ca, in perioada in care se 
verifica validitatea temeiurilor prelucrarii, datele dumneavoastra vor fi restrictionate; (iv) desi a expirat 
perioada de retentie a datelor, ne-ati solicitat in mod expres pastrarea acestora pentru constatarea, 
exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

http://www.b2kapital.ro/
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In cazul restrictionarii datelor personale, acestea vor putea fi prelucrate prin stocare. Prelucrarea in alt mod 
se va putea realiza totusi pentru : (i) constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al B2KPM in instanta; 
(ii) pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; (iii) pe baza consimtamantului expres 
al persoanei vizate sau (iv) pentru protejarea unui interes public.  
In cazul in care s-a dat curs solicitarii de restrictionare a datelor, va vom informa in mod corespunzator, 
inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare prin canalul de comunicare pentru care ati optat in prezenta 
cerere.  

 Dreptului de Opozitie la prelucrarea datelor personale 

Acest drept se poate exercita in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in 
cazul in care, prelucrarea datelor dumneavoastra personale se intemeiaza pe interesul legitim al B2KPM 
si/sau al altor persoane pe care noi le reprezentam sau pe un interes public.  
In cazul exercitarii dreptului de opozitie, datele dumneavoastra vor putea fi totusi prelucrate de catre B2KPM 
in urmatoarele situatii: (i) B2KPM are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care 
prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate; pentru intervalul de timp in care 
se verifica daca aceste motivie legitime prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate, datele dumneavoastra 
personale vor fi restrictionate de la prelucrare, putand fi prelucrate doar in situatiile mentionate la punctul 
anterior; (ii) scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

 Dreptului de Portabilitate a datelor 

Acest drept se poate exercita pentru acele date personale pe care le prelucram prin mijloace automate, in 
baza consimtamantului dumneavoastra expres sau in temeiul executarii  unui contract. In aces caz ne puteti 
solicita sa va furnizam aceste date, intr-un format structurat care poate fi citit automat, sau sa trimitem 
datele direct unui alt operator pe care il desemnati, in masura in care acest lucru este posibil din punct de 
vedere tehnic. 

 Dreptului de a nu fi supus unui proces decizional automatizat 

 Dreptului de Retragere a consimtamantului 

Acest drept il puteti exercita in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul 
dumneavoastra, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru 
viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii consimtamantului, ramanand in continuare valabila. 

 

 

 

http://www.b2kapital.ro/
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V. Modalitatea de comunicare a raspunsului*: 
 

Va rugam sa optati pentru una dintre modalitatile de comunicare a raspunsului mentionate mai jos: 

 Comunicare pe email  

Adresa de email:  

Avertisment privind securitatea comunicarii prin posta (corespondenta) electronica:   

In cazul in care optati pentru transmiterea formularului si respectiv pentru comunicarea raspunsului prin posta 

electronica (email) va informam ca B2KPM a luat toate masurile necesare de precautie pentru a asigura 

securitatea corespondentei electronice, prin securizarea sistemelor proprii. Cu toate acestea, va rugam sa 

aveti in vedere faptul ca modalitatea de comunicare a informatiilor solicitate prin intermediul postei 

electronice prin utilizarea unor retele publice nu este pe deplin sigura, iar prin alegerea acestei optiuni, va 

asumati riscurile legate de comunicarea pe cale electronica a informatiilor (interceptare, modificare, pierdere, 

distrugere, intarzieri in receptionarea datelor etc.) 

 Comunicare prin posta 

Adresa de corespondenta:  

 Ridicare personal de la B2KPM la adresa: Bucuresti, Romania, str. Vasile 
Alecsandri nr. 4, Complex LandMark, Corp C, etaj 2, sector 1, Cod Postal 
010639 

 

Va informam ca, in cazuri justificate, legea ne permite sa refuzam sa actionam conform cererilor dvs., spre 

exemplu in cazul in care scopurile pentru care prelucram datele personale care va privesc nu au fost realizate, 

iar prelucrarea nu are ca temei consimtamantul dvs. expres, sau in cazul in care cererile sunt excesive, prin 

caracterul lor repetitiv sau evident nefondate. Si in acest caz, va vom oferi o explicatie scrisa cu privire la un 

astfel de refuz.  

In cazul in care aveti convingerea ca datele dvs. personale sunt prelucrate incorect si nu respecta cerintele legale, 

puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, 

la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: 

+40318059211; email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe pagina web: www.dataprotection.ro 

http://www.b2kapital.ro/
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Declar pe propria raspundere ca toate datele si informatiile completate in acest formular-cerere sunt 

reale, corecte si complete. 

 

Cunosc cerintele legale potrivit carora declaratia ce nu corespunde adevarului, constituie infractiune 

de fals in declaratii, faptul ca prezentarea sub o identitate falsa sau atribuirea unei asemenea identitati 

reprezinta fals privind identitatea, si declar pe proprie raspundere ca nu am detinut si nu am folosit 

alte nume si documente in afara celor inscrise/anexate la prezenta cerere.  

 

Inteleg ca B2Kapital Portfolio Management S.R.L. trebuie sa confirme identitatea mea/a persoanei 

vizate si ca, in scopul identificarii corecte a datelor personale fata de care imi exercit drepturile, ar 

putea fi necesar sa furnizez ulterior informatii suplimentare.  

Inteleg ca termenul de raspuns, conform art. 12 din RGPD, este de o luna, putand fi prelungit cu cu 

maximum doua luni, in cazul in care solicitarea necesita o analiza mai complexa, caz in care, B2KPM 

imi va aduce la cunostinta acest lucru. Termenul se va calcula din momentul in care vor fi indeplinite 

conditiile de mai sus.  

Am luat la cunostinta faptul ca, lipsa/omisiunea furnizarii de date exacte in formularul-cerere, sau 

completarea/bifarea incorecta a acestora, atrage dupa sine imposibilitatea obtinerii informatiilor 

solicitate.  

Cunosc faptul ca, modalitatea de comunicare a informatiilor solicitate prin intermediul postei 

electronice care utilizeaza retele publice nu este pe deplin sigura, iar prin alegerea acestei optiuni, imi 

asum riscurile legate de comunicarea pe cale electronica a informatiilor (interceptare, modificare, 

pierdere, distrugere, intarzieri in receptionarea datelor etc.). 

 

 

Data: Semnatura*: 

  

 

http://www.b2kapital.ro/

