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Comuna Riciu        Anexa nr. 11 

Localitatea Riciu, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 58 

 
 
 

CONSIMȚĂMÂNT 

 
Declarația de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale  

 
 

I. Între  

Subsemnatul …………………………………….., legitimat cu CI seria …., nr. 

…………………, eliberat de către SPCLEP ………………….. la data de 

.........................., în calitate de persoană vizată și numit în continuare subiect și 

 

Comuna Riciu, cu sediul în Comuna Riciu, strada Gheorghe Sincai,  nr. 58,  jud. 

Mures,  telefon 265426555, e-mail: riciu@cjmures.ro,  înregistrată la Oficiul 

Registrul Comerțului sub numărul -,  CUI 4375941, reprezentată prin  Primar 

Vasu Ioan si Secretar Dunca Ioan,  în calitate de operator de date cu caracter 

personal  a intervenit următoarea declarație de consimțământ: 

 

II. Obiectul consimțământului 

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către operator a 

datelor personale ale subiectului  

 

III. Datele colectate 

Datele colectate de la subiect sunt următoarele: 

- Nume, prenume – pentru adresare și contact 

- Adresă domiciliu – pentru corespondență, transmiterea de comunicări, 

informații, oferte, contract, facturi 

- Nr. de Telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de 

întârziere, oferte, informări 

- Detalii terenuri de vânzare: suprafață, amplasament, date cadastrale, etc. 

 

IV. Scopul în care va fi utilizate consimțământul 

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri: 

- publicarea pe Internet(pagina http://www.comunariciu.ro ) și la sediul 

Primăriei Comuna Riciu a faptului că subiectul dorește vânzarea unui teren 

extravilan cu caracteristicile(detaliile) descrise în Oferta De Vânzare teren 

atașată.  

V. Drepturile subiectului 

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu 
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caracter personal nr. 679/2016 poate interveni când dorește și poate solicita  

- informare și consultarea informațiilor vizate 

- actualizarea informațiilor vizate 

- ștergerea informațiilor vizate 

- restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate 

VI. Valabilitate 

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă de  ……….. sau până la 

retragerea sa. 

 

VII. Declarație: 

Subiectul își exprimă consimțământul in favoarea operatorului cu privire la 

utilizarea (neremunerată) datelor în scopurile descrise mai sus. Utilizarea datelor  

în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin 

transferul datelor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă. 

 

 

 

Locație  Data  Numele în clar și semnătura  

         subiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ACEST DOCUMENT ESTE PROTEJAT DE DREPTURI DE AUTOR ÎN TEMEIUL LEGII NR. 

8/1996 ȘI ORICE COPIERE, DISTRIBUIRE, REPRODUCERE, REPUBLICARE REPREZINTĂ 
CONTRAVENȚIE. NE REZERVĂM DREPTUL DE A SOLICITA DESPĂGUBIRI PENTRU 
PREJUDICIILE CAUZATE. 


