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Cerere privind ștergerea datelor personale prelucrate
Subsemnatul/Subsemnata............................................................................................... (numele și prenumele),
identificat cu C.I. seria.........nr ................, CNP .................................................................., în calitatea de
..............................................................................................................................................................................
în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al
Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date, prin prezenta solicit dispunerea măsurilor necesare pentru stergerea
datelor cu caracter personal care mă privesc și care sunt prelucrate de către TH TRUCKS.
Detalii ( vă rugăm să specificați datele care doriți să fie șterse și să ne comunicați scopul pentru care au fost
colectate/ prelucrate datele dvs. personale) ........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................,
Solicit ștergerea datelor cu caracter personal, pentru motivul:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate;
persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și NU există
niciun alt temei juridic pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal;
persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația sa particulară si NU
există alte motive legitime pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine
operatorului de date cu caracter personal în temeiul dreptului U.E. sau al dreptului intern sub
incidenta căruia se afla operatorul de date cu caracter personal.
Vă rog să îmi transmiteți confirmarea în scris a efectuării operațiunilor solicitate la următoarea adresă de
corespondență:
...............................................................................................................................................................................
sau/și la următoarea adresa de poștă electronică .........................................................

Data .............................................

Semnătura ......................................................

