
 

 

ACORD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

 

 

............................................................................................................................consimt, în mod expres, ca ASOCIAȚIA 

CULTURALĂ ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ, cu sediul social în Aleea Paltinilor, nr. 2, bl.42B, scara D, ap.65, 

et.1, jud. Buzău, 120144, înscrisă în Registrul Asociațiilor nr. 20/22.09.2020 și în Registrul 

entităţilor/unităţilor de cult,  având CIF 43212392, telefon +40765664234, adresa de email: 

istoriadincasaincasa@gmail.com, 

 

  Da, sunt de acord                                                       Nu sunt de acord 

 

să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal menționate mai jos, în calitate de operator, pentru 

o perioada de 24 luni în scopul depunerii la ANAF a CERERII PRIVIND DESTINAȚIA SUMELOR 

REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT (formular D230) și a decontării 

sumelor aferente către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ 

   

 nume, prenume                    CNP                             adresa 

 număr de telefon                  număr fax              adresa de e-mail 

 

  Da, sunt de acord                                                              Nu sunt de acord 

 

să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal menționate mai jos, în calitate de operator, pentru 

o perioada de 24 luni în scopul corespondenței pentru comunicări/newsletter/campanii ale asociației: 

 

 număr de telefon                număr fax               adresa de e-mail 

 

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și 

dreptul de a face plângere la Autoritatea de Supraveghere, dacă considerați că drepturile dvs. au fost 

nerespectate. Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale vă puteți 

adresa în scris la e-mail: istoriadincasaincasa@gmail.com sau printr-o cerere scrisă trimisă cu confirmare 

de primire la adresa: Aleea Paltinilor, nr. 2, bl.42B, scara D, ap.65, et.1,  jud. Buzău, 120144. Menționez că 

sunt de acord în mod expres ca destinatarii datelor cu caracter personal să fie personalul asociației, 

departamentul de contabilitate, sau terți (în ceea ce privește numele, adresa de email și numărul de 

telefon), precum și autoritățile statului și că sunt de acord cu stocarea acestor date în arhiva Asociației 

Culturală Istoria din Casă în Casă. 

 

Data emiterii: ......................................                                                        Semnătura: 

 

 
 

 

 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ 

Aleea Paltinilor, nr. 2, bl.42B, scara D, ap.65, et.1,  jud. Buzău, 120144. Telefon: 0765664234 

E-mail: istoriadincasaincasa@gmail.com                                     Site: https://istoriadincasaincasa.com/ 

CIF: 43212392 
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