SE APROBĂ / NU SE APROBĂ
ÎN DATA DE………………..…..……../ORA…………
DIRECTOR GENERAL

CERERE DE PRIMIRE ÎN AUDIENŢĂ,

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………………………………., cu domiciliul/reşedinţa în
localitatea…………………………………………….., str…………………….., nr………….., bl…………, sc….…….,
ap………, judeţ…………………., tel…………………, e-mail……………………., fax…………………………………,
solicit primirea în audiență de către Directorul General al AFDJ RA Galaţi.
Motivele pentru care solicit primirea în audienţă sunt următoarele:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact…………………………………………………………………………………………………………………………
(*se vor menţiona numerele de telefon/fax, adresa de e-mail, etc. la care se doreşte contactarea cu celeritate a
solicitantului)
În susținerea solicitării, anexez următoarele documente:
…………………………........…………………………
…………………………........…………………………
…………………………........…………………………
(*în cazul în care nu se anexează niciun document la prezenta cerere, nu se completează acest spațiu destinat).

DATA

SEMNĂTURA

Informaţii:
-datele personale completate în acest formular vor fi folosite strict în scopul prelucrării cererii, precum și în scopul
identificării şi înregistrării dumneavoastră în baza de date a serviciilor de specialitate, funcție de scopul/motivele
audienței;
-necompletarea datelor personale sau a datelor de contact atrage, după sine, neluarea în considerare a prezentei;
-audienţele solicitate se acordă în conformitate cu programul de audienţe aprobat şi afişat la sediul central din
Galaţi, Str.Portului nr.32 şi/ sau pe site-ul administraţiei, respectiv www.afdj.ro-Secțiunea Contact-Audiențe.
-informarea cu privire la acordarea audienţei şi data programată se realizează de către personalul
Serviciului Management și Guvernanță Corporativă.

A se completa și pe VERSO

VERSO-ul CERERII DE PRIMIRE ÎN AUDIENȚĂ
R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați
Protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor din Regulamentul (UE) 2016/679 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 95/46/CE
CONSIMȚÂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați, persoana juridică romană cu sediul in localitatea Galați,
Str. Portului nr. 32, Județul Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați cu nr. J17/10031/1991, CUI
1644670, având in vedere prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 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 95/46/CE, aduce la cunoștință Dlui/D-nei _________________________________ că informațiile oferite
de dumneavoastră din cererea de primire în audiență ce conțin date de identificare vor fi folosite in scopul
prelucrării acestei cereri, precum și al identificării și înregistrării dumneavoastră în baza de date a
serviciilor de specialitate, funcție de scopul/motivele audienței.
B. Drepturile pe care le are persoana vizata in ceea ce privește datele cu caracter personal
In conformitate cu prevederile si in condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 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 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si de legislația națională,
puteți exercita următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete;
c) dreptul la ștergerea datelor;
d) dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de date personale
desemnat de dumneavoastră);
f) dreptul la opoziție la prelucrare;
g) dreptul de a depune o plângere la operator si/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor
(Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);
h) dreptul de a va retrage consimțământul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați
consimțit anterior;
i) dreptul de a fi notificat in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.
C. Pentru informații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal prelucrate pe baza prezentului
consimțământ și cu privire la modalitățile prin care puteți exercita drepturile menționate la pct. B, puteți utiliza
următoarele modalități:
 transmiterea unei cereri la sediul RA AFDJ Galați, prezentat in partea introductiva a prezentului document;
 transmiterea unui mesaj la adresa de posta electronica: secretariat@afdj.ro/ protecția.datelor@afdj.ro.
Subsemnatul/a ...................................................., solicitant al unei audiențe la directorul general al
RA AFDJ Galați, am luat la cunoștință de informațiile din prezentul consimțământ și:
DA, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile prevăzute la pct. A;
NU, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile prevăzute la pct. A.
Data__________________
Nume si Prenume Solicitant________________________
Semnătură Solicitant

