DOAMNA PRIMAR,

Subsemnatul/subsemnata _______________________________________, cu domiciliul în
________________________________________, Str. ____________________________, nr.
_____, bl. __________, sc. _________, et. ________, ap. ___________, în baza dispozițiilor legale
cuprinse în art. 7 alin. 1 – 4 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), îmi exprim
consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în sensul definit în art. 4
pct. 2 din același act normativ, acestea fiind necesare în vederea îndeplinirii operațiunilor juridice
aferente vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Comuna Cumpăna, Str. _____________________,
nr. _____, bl. _________, sc. ______, et. ______, ap. _______, ce face obiectul contractului de
închiriere nr. _________ din data de ___________, în virtutea calității mele de titular al acestui
contract.
Precizez faptul că prezentul consimțământ este exprimat atât pentru calcularea prețului de
vânzare a locuinței tip A.N.L. identificate mai sus, și întocmirea fișei de calcul și a înscrisului în
care figurează ratele luare ce trebuie plătite, în cazul achitării prețului în rate, cât și pentru
aprobarea acestora prin hotărâre de către Consiliul Local Cumpăna, și, ulterior, pentru înaintarea
către un birou notarial a înscrisurilor necesare întocmirii în formă autentică a contractului de
vânzare-cumpărare.
În același timp, mi s-a adus la cunoștință faptul că înscrisurile ce cuprind date cu caracter
personal ale membrilor familiei sau ale altor persoane care reprezintă entitățile emitente ale acestor
înscrisuri vor fi utilizate numai în scopul calculării prețului final și a întocmirii celorlalte înscrisuri
necesare vânzării, și vor fi păstrate permanent pe suport de hârtie la sediul primăriei, precum și pe
suport electronic, în cadrul programului special de calcul.
De asemenea, mi s-a adus la cunoștință faptul că, în situația în care refuz să îmi exprim
consimțământul în condițiile menționate mai sus, acțiunile premergătoare încheierii în formă
autentică a contractului de vânzare-cumpărare nu vor putea fi realizate, aceleași consecințe existând
și în cazul nedepunerii înscrisurilor ce conțin date cu caracter personal ale membrilor familiei sau
ale altor persoane care reprezintă entitățile emitente ale acestor înscrisuri.
În același timp, îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulament, și anume: dreptul
la informare, dreptul de acces, dreptul la intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la acces în justiție.

Data

Semnătura

