
CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

                         ANEXA NR. 2 

Protecția datelor cu caracter personal în conformitate  

cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/27.04.2016 

 

 

 

CONSIMȚĂMÂNTUL 

PERSOANEI VIZATE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Societatea MILLENNIUM  PLUS SRL -  J40/19944/2006, CUI 19343956 cu sediul secundar în Str. Vadul Moldovei 
nr. 14 sector 1,București, își exprimă rugămintea ca înainte de a ne transmite datele dv care au caracter personal 
să citiți următoarele 

1. Prin completarea cererii de înscriere la curs și a prezentării celorlalte documente, în copii, respectiv copie CI, 
cazier judiciar și a avizelor medical și psihologic vă exprimați în mod expres și neechivoc consimțământul  de 
a avea acces la datele dv cu caracter personal, în scopul întocmirii dosarului pt înscrierea la curs, a supervizării 
controlului poliției și a susținerii testelor. 
 
 

2. Întocmirea acestui dosar se face în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate de 
desfășurarea activității MILLENNIUM  PLUS SRL , cu privire la organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere 
pt adulți, conf COD CAEN 8559, în domeniul armelor și munițiilor . 

 

 
3. Datele colectate au valabilitate 6 luni, dată după care acestea vor fi distruse, în deplină siguranță. 

 
Conform Regulamentului UE679/2016 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 95/46/CE- 
RGPD, beneficiați de următoarele drepturi 
- Dreptul de acces 
- Dreptul de rectificarea datelor cu caracter personal 
- Dreptul la ștergerea datelor 
- Dreptul de opoziție 
- Dreptul de intervenție asupra datelor 
- Dreptul de a vă adresa justiției. 

 

 

 
 

CONSIMȚĂMÂNT 
Subsemnatul __________________________________________ domiciliat în ______________________ 
CNP __________________ telefon ___________________email ___________________îmi exercit în 
mod expres consimțământul că ACCEPT prezentul formular pentru a indica faptul că 
1. Am citit și am înțeles în totalitate cele de mai sus, 
2. Consimt la prelucrarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în 

prezentul formular. 
 
DATA        SEMNĂTURA 


