
 

 

 

 Loc rezervat înregistrării 

 

 

 

 

 

CERERE  

Adresată Primăriei comunei Bod 

 

 Subsemnatul/Subsemnata,______________________________________, 

domiciliat(ă) în__________________________________________________, str. 

__________________________, nr. ____, bl. ____, sc ____, ap. ____, 

județul/sectorul ___________, legitimat(a) cu B.I./C.I., seria ____, nr. 

__/__/__/__/__/__/, CNP:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,  

numar de telefon ______________, adresa de e-mail ________________________, 

prin prezenta solicit eliberarea unei adeverințe de rol agricol.  

Solicit acest act pentru a-mi servi la _______________________________________ 

Anexez următoarele copii:_______________________________________________ 

Solicit să primesc răspunsul: 

□ La sediul Primăriei 

□ La adresa de domiciliu, conform C.I. 

□ La următoarea adresă de corespondență ______________________________ 

□ La următoarea adresă de e-mail: _____________________________________ 

□ La următorul nr. de fax: ____________________________________________ 

 
            
Data                                                                                        Semnătura, 
     __________                                                                           ________________  
 



 

 

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 
 

Primăria comunei Bod, cu sediu în loc. Bod, str. Școlii, nr 139, prin intermediul 
reprezentantului său legal, în calitatea de operator de date, având în vedere prevederile din 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aduce la cunoștința 
cetățeanului, 

Dl/D-na. __________________________ urmatoarele: 

 
1. Datele cu caracter personal pe care Primăria Bod le prelucrează sunt 

 
a. Nume și prenume; 
b. Cod numeric personal; 
c. Adresa; 
d. Număr de telefon; 
e. Date privind starea de sănătate; 
f. Starea civilă; 
g. Adresa IP. 

 
2. Prelucrarea acestor date cu caracter personal are ca temei legal Regulamentul 

679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor 
date. Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate: 
dreptul la informare și acces; dreptul de  intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; 
dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea 
datelor; dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de 
profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere  
(www.dataprotection.ro). 

 
3. Pentru orice întrebare vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter 

Personal la adresa de email resureseumane@primariabod.ro sau la numărul de telefon 
0799501983. 

 
4. Informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin date de identificare vor fi folosite în scopul 

îndeplinirii obligațiilor ce revin angajațiilor primăriei pentru eliberarea de acte oficiale, încasări 
de taxe și impozite, etc. iar în cazul unor solicitări legitime din partea autoritățiilor statului, 
acestea vor fi transmise către instituțiile respective.   
 

5. Stocarea datelor se va face atât cât este necesar îndeplinirii obligațiilor de către 
reprezentanții primăriei, iar la finalizare se vor păstra numai acele date ce necesită a fi 
păstrate conform legislației în vigoare. 

 
Având în vedere informarea instituției, îmi exprim în mod expres consimțămantul ca 

Primăria Bod, să folosească datele de identificare cu caracter personal, puse la dispoziție, pentru 
întocmirea documentelor solicitate sau a anumitor documente ce vizează relațiile cetățenilor cu 
primăria, iar în cazul unor solicitari legitime să le transmită către autoritățile statului sau către 
instanță. 
 

Nume și Prenume  
Data         

________________ 
          Semnatura 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:resureseumane@primariabod.ro

