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CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIȚIE LA PRELUCRAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL, INCLUSIV PRIVIND PROCESUL DECIZIONAL 

INDIVIDUAL AUTOMAT 

 

Către: 

 

Societatea Fizio Life Medica SRL, cu sediul social in București, Sector 3, Strada Anastasie Panu, nr. 6, Nr. 

Reg. Com. J40/7039/2010, CUI 27206100, reprezentata de Marieta Astanei in calitate de Director General – 

Operator de date cu caracter personal 
 

  

Adresa de email a Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal: gdpr@fiziolife.ro 

 

În exercitarea dreptului prevăzut la Art. 21 (Dreptul la opoziție) din Regulamentul UE 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei Nr. 95/46/CE 

(„Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD”), și în temeiul legislației române adoptate în 

vederea punerii în aplicare a RGPD (inclusiv Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere 

în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) – „Legea nr. 190/2018”),  

 

1. DATE  PRIVIND  PERSOANA  CARE  SOLICITĂ  INFORMAȚII 

 

Nume și prenume: [...] 

 

Domiciliul/reședința în […] str. […] nr. […], bl. […], sc. […], ap. […], judeţ/sector […],  

 

În calitate de (selectați varianta corectă): 

 

□ persoană vizată (persoana fizică despre care se solicită informații prin prezenta cerere); 

 

□ reprezentant legal al persoanei vizate, conform: ………………………………………………………,  

 

prin prezenta, vă comunic faptul că mă opun prelucrării următoarelor date ale mele cu caracter personal [se 

vor menționa datele respective] de către societatea dumneavoastră în următoarele scopuri [se vor menționa 

scopurile prelucrării/lor] în baza temeiului legal [se va menționa temeiul legal concret al prelucrării, având 

în vedere că dreptul la opoziție poate fi exercitat doar în cazul în care prelucrarea/ile de date cu caracter 

personal este/sunt au ca temei/uri legal/e Art. 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD, sau Art. 6 alineatul 

(1) din RGPD, inclusiv în cazul creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții legale.] 

 

Motivele legate de situația particulară în care mă aflu care stau la baza exercitării dreptului meu de opoziție 

cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în temeiul Art. 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), sau 

Art. 6 alineatul (1) din RGPD (cu excepția prelucrărilor în scop de marketing direct) sunt următoarele: [se 

vor menționa motivele respective, și se vor atașa/menționa dovezile aferente] 

 

Având în vedere prezenta solicitare, vă solicit încetarea de îndată a prelucrării datelor mele cu caracter 

personal, cu excepția cazului în care veți demonstra că aveți motive legitime și imperioase care justifică 

prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților mele ca persoană vizată, sau că 

scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În cazul prelucrării datelor 
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mele cu caracter personal în scopul marketingului direct, aveți obligația încetării prelucrării în acest scop ca 

urmare a prezentei solicitări de exercitare a dreptului meu de opoziție. 

 

Vă rog să-mi comunicați informații privind măsurile adoptate potrivit prezentei solicitări în următoarea 

modalitate (selectați o alternativă de comunicare): 

 

□ în format electronic, prin poștă electronică, la următoarea adresă de e-mail: [...].  

 

□ în format electronic, prin fax, la următorul număr: [...] 

 

□ în alt format electronic, prin […] la […] (formatul ales trebuie să asigure dovada comunicării) 

 

□ prin poștă, la următoarea adresă: [...] 

 

Prin prezenta, am luat la cunoștință de prevederile Art. 8 alin. (1) - (4) din Legea nr. 190/2018 potrivit cărora 

(i) Art. 21 din RGDP nu se aplică (deci exercitarea dreptului la opoziție nu este aplicabilă) în cazul în care 

datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică, în scopuri statistice, 

ori în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care dreptul respectiv este de natură să facă 

imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogarea este necesară pentru 

îndeplinirea acestor scopuri, (ii) derogarea este aplicabilă numai sub rezerva existenței garanțiilor 

corespunzătoare pentru drepturile şi libertățile persoanelor vizate, prevăzute la art. 89 alin. (1) din RGPD, iar 

(iii) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal servește în același timp şi altui scop, derogarea 

se aplică numai prelucrărilor în scopurile sus-menționate (de cercetare științifică sau istorică, în scopuri 

statistice, ori în scopuri de arhivare în interes public). 

 

DATA: _______________ 

 

SEMNĂTURA: ________ 


