
 
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 

ASOCIAŢIA DR. ALECU, cu sediul în Livezeni, Ale. Zenitului, nr. 7, județ 
Mureș are obligația de a prelucra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile 

specificate datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, un membru 
al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.  
 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal au ca scop depunerea 
formularului 230 pentru redirecționarea a 2% respectiv 3,5% din impozit către 
Asociația Dr. Alecu, fiind necesare pentru colectarea formularelor 230 de la 
contribuabili si depunerea la organul fiscal, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din 
Regulamentul anterior indicat. În situația unui refuz din partea dumneavoastră 
privind furnizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal suntem în 
imposibilitatea de a depune în locul dumneavoastră formularul 230 la organul fiscal. 
 Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal se va realiza doar cu 
ocazia depunerii formularul 230 la organul fiscal după care nu vor mai fi stocate. 
 Potrivit Regulamentului, beneficiați de dreptul de acces la datele personale, de 
intervenție asupra datelor, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a solicita 
rectificarea datelor şi dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
  Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă 
privesc şi să solicitați ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării. 
 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată 

şi semnată la ASOCIAŢIA DR. ALECU, având datele de identificare mai sus 

menționate. 
 Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne 
informați cât mai curând posibil. 

 

Subsemnatul/a______________________________________, cu domiciliul situat 

în localitatea _________________________, str.___________________________, 

nr.______, jud._________________, având CNP___________________________, 

prin prezenta declar că am luat la cunoștință de nota de informare pusă la dispoziție 

şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația Dr. 

Alecu în scopul depunerii formularul 230 la organul fiscal pentru redirecționarea a 

2% respectiv 3,5% din impozit către Asociația Dr. Alecu 

 Data        Semnătura 


