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Anexa 2 

Cerere privind ştergerea datelor personale prelucrate 

Subsemnatul/a __________________________________________, în calitate de 
__________________, identificat/ă cu CNP: ________________________, având în 
vedere: 

☐Contractul __________________________________ din data _____________ 
☐Alte motive: 

în temeiul art. 17 din REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, solicit ştergerea datelor 
cu caracter personal, pentru următorul motiv/ următoarele motive: 

☐datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 
care au fost colectate sau prelucrate; 

☐persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu 
există niciun alt temei juridic pentru desfăşurarea operaţiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal; 

☐persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situaţia sa particulară si nu 
există alte motive legitime pentru desfăşurarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal; 

☐datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
☐datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care 

revine operatorului de date cu caracter personal în temeiul dreptului U.E. sau al 
dreptului intern sub incidenţa căruia se afla operatorul de date cu caracter personal; 

Vă rog să îmi transmiteţi răspunsul la (se bifează opţiunea dorită): 
☐La o altă adresă de corespondenţă, respectiv: oraşul/comuna/satul ___________________ 

str. ________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___,et. ___, ap. ___, cod poştal ___________, 
jud. ________________ 

☐La următoarea adresă de e-mail: ___________________ 

Data Semnătura

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terță parte a acestui document, fără acordul scris al Spitalului Municipal Mediaș, nu este permisă !
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