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Formular privind cererile persoanelor vizate  

(pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 7, 12-22 din GDPR) 

 

A. Datele de identificare ale persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

 

Nume: 

Adresă: 

Adresă de e-mail:  

 

B. Tipul cererii  

 

 Acces la datele cu caracter personal prelucrate 

 Rectificarea datelor cu caracter personal 

 Ștergerea datelor cu caracter personal 

 Restricționarea datelor cu caracter personal 

 Portabilitatea datelor 

 Opoziția cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Retragerea consimțământului 

 Proces decizional de prelucrare automată, creare de profiluri 

 

C. Categorii de date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

D. Motivele cererii  

 

 

 

 

  

 

 

 

E. Alte observații  

 

      

 

 

 

 

 

 

Data:  

 

Nume: 

 

Semnătură:  

 

După completare, vă rugăm să trimiteți acest formular: 

- Prin e-mail, pe adresa: hmultiplex@hmplx.ro sau clubhollywood@hmplx.ro  

- Prin serviciul poștal, la adresa: Calea Vitan 55-59 București,  România  
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i.  Persoană vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea 

consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 

retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoană vizată este informată cu 

privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu că acordarea acestuia. 

 

ii. Persoană vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau 

nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la 

următoarele informațîi: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) 

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter 

personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioada; 

(e) existența dreptului de a solicită operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 

personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoană vizată 

sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de 

supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoană 

vizată, orice informații disponibile privind sursă acestora; (h) existența unui proces decizional 

automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțîn în cazurile respective, informații 

pertinente privind logică utilizată și privind importantă și consecințele preconizate ale unei astfel de 

prelucrări pentru persoană vizată. 

 

iii. Persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Țînându-se seama de scopurile în care au fost 

prelucrate datele, persoană vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal 

care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarațîi suplimentare. 

 

iv. Persoană vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 

personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu 

caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele 

motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoană vizată își retrage consimțământul pe baza căruia 

are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) persoană vizată se 

opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau 

persoană vizată se opune prelucrării; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) 

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale care revine 

operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află 

operatorul; (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societății informaționale. 

 

v. Persoană vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în 

care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoană vizată contesta exactitatea datelor, pentru o 

perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar 

persoană vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea 

utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, 

dar persoană vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; 
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sau (d) persoană vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă 

drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 

 

vi. Persoană vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 

furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și 

are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-

au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe 

consimțământ sau pe un contract; (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

 

vii. În orice moment, persoană vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară 

în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe 

baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția 

cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică 

prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că 

scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. 

 

viii. Persoană vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau 

o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 

 

 Vă rugăm să atasați o copie a unui document ce dovedește identitatea: – de exemplu 

carte de identitate, pașaport, carnet de conducere, certificat de naștere. Această 

solicitare are scopul de a ne asigura că trimitem informații doar persoanei vizate și nu 

unui terț care nu deține autorizarea dvs. Dacă nu detineți niciunul dintre documentele 

meționate mai sus și nu poate fi validată identitatea dvs., în lipsa acesteia, nu va putea  

să fie soluționată cererea, fiind informat în acest sens. 

 Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi 

prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și 

numărul cererilor, Hollywood Multiplex Operations S.R.L oferind informații cu privire 

la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și 

motivele întârzierii. 

 Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei 

persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza 

caracterului lor repetitiv, Hollywood Multiplex Operations S.R.L poate:  

a. fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru 

furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 

b. fie să refuze să dea curs cererii. 

 


