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CERERE DE EXERCITARE A DREPTURILOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER
PERSONAL (ALTELE DECÂT DREPTUL LA ACCES)
Vă rugăm să folosiţi acest formular de cerere pentru a vă exercita următoarele drepturi la rectificare în conformitate cu
Regulamentul general privind protecţia datelor (UE) 2016/679: dreptul de ștergere, dreptul de a vă opune prelucrării sau la
dreptul la portabilitatea datelor. Detalii complete despre drepturile privind datele personale pe care le aveți pot fi găsite în
Politica noastră de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe pagina www.metropolitanlife.ro, inclusiv modul în care puteţi
face alte tipuri de solicitări.
1. Informaţii solicitant
Numele complet
Numele anterior (dacă este cazul)
CNP
Adresă de domiciliu
Adresă de corespondenţă
Telefon fix
Telefon mobil
E-mail
2. Numiţi persoana pentru care solicitaţi informaţiile
 Pentru mine (se trece la punctul 5)
 Altă persoană (se trece la punctul 3)
3. Dacă la punctul 2 aţi numit o altă persoană pentru care solicitaţi informaţii, completaţi detaliile despre acea persoană:
Numele complet
Numele anterior (dacă este cazul)
CNP
Adresă de domiciliu
Adresă de corespondenţă
Telefon fix
E-mail
4. Care este relaţia dintre dumneavoastră şi persoana pentru care solicitaţi informaţiile? ”Eu sunt …”
 Părinte
 Tutore
 Curator
 Altă relaţie (Vă rugăm să oferiţi detalii suplimentare privind relaţia cu această persoană, în rubrica de mai jos!)
(exemplu: mandatar în baza unei procuri speciale)
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5. Dovada datelor personale şi a dreptului de obţinere a informaţiilor solicitate
Documente solicitate ca dovadă a datelor personale (informaţii suplimentare se regăsesc la secţiunea 2 – Note explicative)
 Actul de identitate (carte de identitate/paşaport) (copie legalizată)
 Copie legalizată a documentelor care confirmă modificare numelui (dacă este cazul)
 Extras de cont bancar sau factură de utilităţi (din ultimele 3 luni) (în original)
6. Dovada dreptului de a obţine informaţiile solicitate anterior
Dacă solicitaţi informaţiile pentru o altă persoană, vă rugăm să ne furnizaţi copii legalizate ale documentelor justificative care
vă oferă dreptul să procedaţi astfel:
 Decizia instanţei de tutelă
 Procură specială
 Dovada autorităţii părinteşti (exemplu: certificatul de naştere a minorului)
7. Informaţii necesare identificării datelor dumneavoastră personale
Vă rugăm să ne furnizaţi detaliile poliţei/ poliţelor dumneavoastră active şi/ sau inactive, pe care le deţineţi la Metropolitan
Life.
Numărul poliţei/certificatului de asigurare
Data activării asigurării Numele agentului/ brokerului de asigurare

8. Dreptul la rectificarea datelor personale
Aveți dreptul să vă fie corectate datele personale inexacte sau incomplete.
Vă rugăm să ne furnizaţi mai jos detalii despre datele pe care doriți să le corectați, împreună cu o explicație cu privire la
motivul pentru care doriți ca datele să fie rectificate. Rețineți că este posibil să vă solicităm alte dovezi sau informații care să vă
susțină solicitarea.

9. Dreptul de ştergerea datelor personale (“dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul să ștergeți datele personale în cazul în care există anumite motive. Indicați unul dintre motivele de mai jos, pe
care vă bazați, bifând caseta corespunzătoare.
 Considerați că datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare pentru a fi păstrate de Metropolitan Life în legătură
cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în orice alt mod.
 Doriți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către Metropolitan Life și considerați
că Metropolitan Life se bazează exclusiv pe acel consimțământ și nu are alt temei juridic pentru prelucrarea acestor date.
Vă rugăm să ne furnizaţi mai jos detalii complete despre datele pe care credeţi că ar trebui șterse:

10. Dreptul de opoziţie
Aveți posibilitatea de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Metropolitan Life atunci când Metropolitan
Life le procesează în baza unuia dintre motivele prezentate mai jos și nu poate justifica acest lucru (bifați căsuța sau casetele
care se aplică).
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Metropolitan Life prelucrează datele dumneavoastră pe baza necesităţii îndeplinirii unei sarcini care serveşte un interes
public și considerați că:
• Metropolitan Life nu are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează interesele, drepturile
și libertățile dumneavoastră ca persoană vizată, sau
• Metropolitan Life nu are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea cu scopul constatării, exercitării sau
apărarii unui drept în instanţă
Metropolitan Life prelucrează datele dumneavoastră pe baza necesităţii realizării intereselor legitime urmărite de
Metropolitan Life sau de către o terță parte și considerați că aceste interese:
 Nu sunt legitime, sau
 Nu prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ca persoană vizată
Vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră de către Metropolitan Life în scop de marketing direct

Vă rugăm să ne furnizaţi mai jos detalii complete despre datele personale la care vă referiţi:

11. Dreptul la portabilitatea datelor
 Vă rugăm să bifați aici dacă doriți să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor. Vom trimite informațiile la adresa
dumneavoastră de e-mail.

Data ________________________________

Nume/ prenume solicitant

Semnătura

________________________________

________________________________
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Note explicative:
1. Informaţii personale
Vă rugăm să completaţi datele dumneavoastră personale aşa cum sunt solicitate în acest formular şi să ne specificaţi dacă aţi
avut un alt nume şi/ sau dacă aţi avut altă adresă de domiciliu sau de corespondenţă în ultimii doi ani de la completarea acestui
formular (dacă da, vă rugăm să completaţi această adresă).
Dacă solicitaţi istoricul informaţiilor, este necesar să ne oferiţi cât mai multe detalii (exemplu: adresele anterioare la care aţi
avut domiciliul şi perioada în care aţi domiciliat la acea adresă). Vă rugăm ca pentru aceste informaţii să utilizaţi un document
separat, dacă este necesar.
2. Dovezi de identificarre
Dovada numelui şi adresei este solicitată pentru a ne asigura că vom comunica informaţiile solicitate persoanei îndreptăţite să
le primească. Solicităm expres copia legalizată a actului de identitate.
După caz, putem solicita documente suplimentare în original, ca de exemplu: extras de cont bancar, care să confirme numele
complet şi adresa dumneavoastră sau factura de utilităţi, care să nu fie mai veche de 3 luni.
Există cazuri în care se vor solicita documente suplimentare, de exemplu permisul de conducere, datorită unor informaţii
sensibile pe care le deţinem. Eliberarea unor înregistrări ale informaţiilor financiare sau privind educaţia vor necesita de obicei
astfel de informaţii suplimentare. Inclusiv dovada modificării numelui va fi solicitată, dacă se va considera a fi relevantă.
3. Dovada capacităţii de a formula cererea
În conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor, doar persoana vizată (persoana ale cărei date personale le
deţinem) are dreptul să solicite aceste informaţii. Ne aşteptăm ca cererea de acces la datele personale să fie formulată de către
persoana vizată.
Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot solicita accesul la datele lor personale. În unele cazuri putem totuşi solicita dovada
încuviinţării date de către părinţii sau tutorele minorului.
Minorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani şi persoanele interzise judecătoresc (care nu au discernământ) pot solicita accesul
la datele lor personale doar prin reprezentantul legal. Excepţie fac minorii căsătoriţi, care au dobândit capacitate deplină de
exerciţiu.
Persoanele care întocmesc cererea în numele persoanei vizate trebuie să prezinte dovezi ale acestei împuterniciri. Solicităm
una dintre următoarele dovezi ale împuternicirii lor:
a)

O persoană care întocmeşte o cerere de acces în numele minorului cu vârsta de peste 16 ani sau în numele unei
persoane majore - dovada împuternicirii (de regulă procură specială). Ne rezervăm dreptul de a contacta persoana
vizată pentru a ne confirma că vă putem comunica informaţiile.
b) O persoană care întocmeşte o cerere de acces în numele unei persoane interzise judecătoresc (care nu au
discernământ) - decizia judecătorească/ decizia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/ curatelei.
c) O persoană care întocmeşte o cerere de acces pentru minori care nu au împlinit vârsta de 16 ani – dovada autorităţii
părinteşti (de regulă certificatul de naştere) sau dovada instituirii tutelei.
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