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Formular de solicitare a accesului la date cu caracter personal,  
de rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitate, opoziție 

 
 

Conform cerințelor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal deținute 
de către Metrorex S.A. despre dumneavoastră. Pe lângă acest drept, conform Regulamentului, 
aveți și următoarele drepturi: dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea și restricționarea 
prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție privind prelucrarea 
datelor personale care vă aparțin. 

Dacă doriți să înaintați o cerere de acces la datele cu caracter personal sau o cerere de 
rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, portabilitate sau opoziție privind prelucrarea 
datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să completați prezentul formular. 

 
Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin poștă, vă rugăm să utilizați adresa: 

• Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București; 

Dacă doriți să ne trimiteți formularul prin e-mail, vă rugăm să utilizați adresele: 
• contact@metrorex.ro; 
• dpo@metrorex.ro; 

În exercitarea dreptului garantat de Regulamentul UE nr. 679/2016 (RGPD), prin 
prezenta solicit: 
 ☐ ștergerea datelor mele cu caracter personal; 
 ☐ restricționarea prelucrării datelor mele cu caracter personal până la data de ...................... ; 
 ☐ oprirea prelucrării datelor mele cu caracter personal; 
 ☐ rectificarea datelor mele cu caracter personal; 
 ☐ accesul la datele mele cu caracter personal; 
 ☐ portabilitatea datelor mele cu caracter personal; 
 
Nume și prenume persoană vizată: 
 
 
 
Domiciliu și date contact persoană vizată: 
Stradă: Nr. Bl. Sc. Etaj Apt. 
Localitate: Cod poștal: 
Județ/Sector: 
Număr telefon: 
Adresă e-mail: 
Tipul relației cu Metrorex S.A. 
☐ Angajat ☐ Colaborator ☐ Client/Călător 

mailto:contact@metrorex.ro
mailto:dpo@metrorex.ro
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Menționez că aceste informații doresc să-mi fie transmise: ☐ prin e-mail ☐ pe suport 

hârtie 
Confirm faptul că informațiile furnizate prin această cerere sunt reale și corecte. Am luat 

la cunoștință că aceste informații vor fi utilizate doar în scopul soluționării prezentei cereri. Am 
luat la cunoștință prevederile din Codul Penal Român, potrivit cărora declararea 
necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiune de fals privind identitatea și declar pe 
proprie răspundere că nu am avut și nu am folosit alte nume și date în afara celor 
înscrise/atașate în/la prezenta cerere. 
 
Nume și prenume:  ____________________________________ 

Semnătura:   ____________________________________ 

Data:    ____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metrorex S.A. - Bd. Dinicu Golescu 38, Sector 1, 
 București, România; 

e-mail: contact@metrorex.ro; tel: +40 21 319 36 01; 
fax: +40 21 312 51 49, +40 21 336 00 90; 

Cod Fiscal: RO 13863739, Nr. Registrul Comerțului : 
J40/6880/1999; 

IBAN: RO72BTRLRONCRT00U4637103, 
RO29BTRLRONCRT00U4637101; 

 

Responsabil pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: 
dpo@metrorex.ro; 

tel: +40 21 319 36 01; adresa: Bd. Dinicu Golescu 38, Sector 1, 
București, România. 

 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal: anspdcp@dataprotection.ro; +4 031 805 92 11; 
adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, 

București, România. 
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