
 

                                                                                                             

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ILFOV 

PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE 
 

Str. Călugăreni, nr. 2-4, Măgurele, Județul Ilfov 
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165 
E-mail: office@primariamagurele.ro 

 

 

 

 
DOMNULE PRIMAR, 

 

 
Subsemnatul(a)  _____________________________, domiciliat(a) în localitatea 

_____________________,  strada ________________________, nr ______,  bl. ______,  

sc. ______, et. ______, ap. ______, judeţul / sectorul_____________________________, 

telefon _______________________, e-mail  _____________________, vă rog să-mi 

aprobați eliberarea unei adeverințe de componența familiei. 

 

Adeverința îmi este necesară la poliție pentru__________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data _____________                   Semnătura _____________________ 
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INFORMARE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL  

Primăria orașului Măgurele, cu sediul în Str. Călugareni, Nr. 2 – 4 , Măgurele,Ilfov, având calitatea de 

Operator Date Personale, prelucrează date personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană 

vizată, prin intermediul cererilor, sesizarilor, petițiilor și altor solicitari, în vederea îndeplinirii obligațiilor 

legale ce îi revin conform art.6 , al.1, lit c) din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția personaleor 

fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 94/96/CE. 

Datele cu caracter personal furnizate :nume, prenume, email, telefon, adresa, și altele, sunt colectate 

pentru a vă putea raspunde la solicitările dumneavoastra și vor fi prelucrate pe o perioadă necesară 

îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate și implicit cu respectarea termenelor de arhivare 

prevăzute de dispozițiile legale în materie. 

 Primaria Orașului Măgurele nu va transmite datele personale unei terțe părți, cu excepția situației în care 

este obligată din punct de vedere legal să facă acest lucru. In acest sens, se vor administra în condiții de 

siguranță și numai pentru scopurile stabilite, datele personale, în funcție de specificul solicitării. Primaria 

orașului Măgurele  va administra, arhiva, transmite  datele personale conform Regulamentul UE 

2016/679. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGATURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR 

PERSONALE sunt: dreptul de acces la datele personale, dretul la rectificare, dreptul la ștergerea 

datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 

opoziție,dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor 

(www.dataprotection.ro ). Amănunte despre aceste drepturi gasiți pe www.primariamagurele.ro 

sau afișate în locuri publice în incinta Primăriei orașului Măgurele. 

DATA                                                                                                              NUME, PRENUME,  

 

 

 

                       SEMNATURA 

 

 

 

 

Prin luarea la cunostință a prezentei informări, sub semnatură, instituția consideră ca fiind 

îndeplinită obligația de informare asupra prelucrării datelor cu caracter personal în vederea 

soluționării obținerii de către solicitant a cererii de mai sus. 

 

 

http://www.dataprotection.ro/
http://www.primariamagurele.ro/
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