ACTUALIZAREA DATELOR DE CONTACT

Stimați clienți,
Întrucât dorim înlesnirea comunicării cu dumneavoastră, am demarat o campanie de rectificare (actualizare) a
datelor cu caracter personal care vă privesc.
Astfel, conform 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),
aveți dreptul de a rectifica (actualiza) datele dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acestea
sunt inexacte sau incomplete.
Avem în vedere datele menţionate în actul de identitate, precum şi informaţiile referitoare la: numărul de telefon,
adresa de e-mail, adresa de corespondență dacă diferă de cea înscrisă în actul de identitate și orice alte date cu
caracter personal care necesită rectificare (actualizare).
Modalitățile de actualizare a datelor dumneavostră cu caracter personal sunt următoarele:
1. Prin e-mail, transmițând pe adresa de e-mail DPO@aps-holding.com, formularul de mai jos completat și
semnat de dumneavoastră.
2. Prin poștă/curier, transmițând la sediul APS România situat în Strada Inginer George Constantinescu nr. 4B
și Strada George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Clădirea C, etaj 3, Sector 2, București, formularul
de mai jos completat și semnat de dumneavoastră.
Ulterior completării și transmiterii formularului prin una din modalitățile de mai sus, APS România va răspunde
solicitării dumneavoastră în termen de o lună. Dacă solicitarea este evaluată ca fiind complexă, vă vom anunța în
termen de 30 de zile cu privire la prelungirea termenului și la motivele amânării procesării acesteia.

FORMULAR DE ACTUALIZARE DATE
NUME :_____________________________________________________________________________
PRENUME :_________________________________________________________________________
CNP/NIF :___________________________________________________________________________
Act de identitate:
Tip
_______
Seria/Nr._________________
Emis
de_________________valabil până la_________________

de______________________

la

data

Mențiuni:
_____________________________________________________________________________________
Adresa la care se locuiește:
Țara ______________Județ __________________Localitatea______________________Cod poștal
__________ Strada _____________________________________ Nr. _______ Bl. _________ Sc.
________ Ap. _________
Telefon _________________

E-mail _________________________

Adresa de corespondență se va introduce doar dacă este diferită de adresa înscrisă în actul de
identitate:
Țara ______________Județ __________________Localitatea______________________Cod poștal
__________ Strada _____________________________________ Nr. _______ Bl. _________ Sc.
________ Ap. _________
Altele :_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Declar pe propria răspundere că toate datele și informațiile completate în acest formular sunt reale,
corecte și complete.
De asemenea, declar faptul că,
am cunoștință de conținutul art.
326
penal, potrivit căruia declarația falsă constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
Nume, prenume__________________
Data ___________________________
Semnatura______________________

Cod

