
TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L. 

Bucureşti, Bulevardul Timişoara, nr. 94, sector 6, cod poştal 61334 

Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului: J40/9219/1993 

Cod unic de înregistrare: 3900317 

telefon: 021.301.15.50, fax 021.301.15.75, e-mail: office@tiptop.ro 

 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RESTRICȚIONARE A DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

 

     Către, 

TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L., Bd. Timișoara nr. 94, Sector 6, București 

În atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata.......................................................................................... (numele și 

prenumele), cu domiciliul/reşedinţa în ................................. str................................................. nr. ..... 

bl. ..... sc. ..... ap. ..... telefon .................................. (opţional), adresa de email ...................................... 

(opțional), în temeiul art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 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 și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă rog să dispuneți măsurile legale pentru 

ca datele cu caracter personal care mă privesc ........................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................. (se enumeră datele respective) 

să fie restricționate, deoarece contest exactitatea datelor/ au fost prelucrate ilegal și mă opun ștergerii 

datelor/ operatorul nu mai are nevoie de datele mele și le solicit pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță/ m-am opus prelucrării, în conformitate cu art. 21 alin. (1) din 

Regulamentul (UE) 2016/679/ alte motive, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. (se taie variantele 

necorespunzătoare). 

 Anexez în original/copie următoarele documente ce constituie temeiul cererii mele: ................ 

................................................................................................................................................................ 

 Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informațiile privind măsurile solicitate în baza 

Regulamentului (UE) 2016/679 să-mi fie trimise prin intermediul serviciului de corespondență la 

următoarea adresă .................................................................................................................................. 

.................................................................................................. (opţional) sau la următoarea adresa de 

email .............................................................. (opţional)1.  

 

     Data            Semnătura 

 

 

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 

                                                           
1 Este necesară menționarea unei adrese de corespondență, în vederea comunicării modalității de soluționare a cererii 

dumneavoastră.  


