
Cerere

Subsemnatul
Cod numeric personal
Domiciliat în orașul
Strada
Număr
Bloc
Scară
Etaj
Apartament
Cod poștal
Județul
Telefon fix
Telefon mobil
Adresă email

Solicit  înregistrarea  ca  utilizator  al  sistemului  electronic  de
vizualizare/încasare a impozitelor locale, cu următoarele date:

-Utilizator ...............................

-Parola    ...............................

 Am fost informat/ă că Primăria Deva prelucrează date cu caracter personal în scopul şi pentru
îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.

 Am  luat  la  cunoștință  că  informațiile  din  cererea/declarația  depusă  și  din  actele  anexate  la
aceasta,  vor  fi  prelucrate  de  Primăria  Deva cu  respectarea  prevederilor  Regulamentului  (UE)
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal, şi libera circulaţie a acestor date.

 Am fost informat/ă că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de
acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate.

Prin prezenta cerere sunt de acord ca Primăria  Deva să îmi prelucreze datele cu
caracter personal, în scopul soluționării cererii depuse.

            

              Data                                      Semnǎtura



CERERE ALOCARE CREDENTIAL PENTRU PLATA PRIN 
WWW.GHISEUL.RO

Subsemnatul/a                                                                                                 *

CNP _                                            * cu domiciliul în                                              *,

Str.                                                       *, nr.             *, bl.                *, ap.               *,

Județ/sector                                *, nr. telefon                                                        *,

email :                                                                                       *

vǎ rog a-mi atribui credențial în vederea plǎții prin ghiseul.ro.

 Am  fost  informat/ă  că  Primăria  Deva  prelucrează  date  cu  caracter
personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.

 Am luat la cunoștință că informațiile din cererea/declarația depusă și din
actele  anexate  la  aceasta,  vor  fi  prelucrate  de  Primăria  Deva  cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia
persoanelor  fizice  în  ceea  ce  priveşte  prelucrarea datelor  cu  caracter
personal, şi libera circulaţie a acestor date.

 Am fost informat/ă că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  și  libera  circulație  a
acestor  date,  beneficiez  de următoarele  drepturi:  dreptul  la  informare,
dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor
(„dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate.

 Plata se va efectua doar prin intermediul unui card bancar.

Prin prezenta cerere sunt de acord ca Primăria  Deva să îmi prelucreze datele cu
caracter personal și să mă contacteze, în scopul soluționării cererii depuse, prin:

 e-mail: ______________________;
 telefon: _____________________.

* Câmpuri obligatorii

Data :                                   Semnǎtura :                                               
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