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Anexa 5 
Cerere privind rectificarea datelor personale 

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

în temeiul art. 16 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, vă rog să dispuneţi măsurile legale 
pentru ca datele cu caracter personal care mă privesc (se vor enumera datele cu caracter personal 
vizate) 

să fie rectificate/actualizate, deoarece acestea sunt incomplete/ inexacte. 

Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere:  

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit 
solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea 
☐adresă de corespondenţă, respectiv: oraşul/comuna/satul ___________________ str. 

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

☐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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