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Nr___________ din ___/___/________ 

 

Către  

SC IMPREST SRL 

 

Subsemnatul/a _________________________________________________________ cu datele 

de identificare CI/BI/pasaport seria _______ nr. ____________________, CNP 

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│, domiciliat/a în loc. 

___________________________ strada ___________________________, nr. _________, bl. 

_______, ap. ________, jud. ___________________________, tel. ______________________, 

născut/a la ____/____/________ în loc. ______________________ jud ___________________, 

fiul/fiica lui _________________________ şi __________________________ 

fost angajat al _________________________________________________________________ 

în perioada ___________________________________________________________________ 

în funcţia/meseria ______________________________________________________________ 

la secţia/departamentul/biroul ____________________________________________________ 

Prin prezenta vă rog sa-mi eliberaţi o adeverinţă din care să rezulte: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Anexez:   □ copie act de identitate 

  □ copie carte de muncă 

  □ alte acte ___________________________________________________________ 

Menţiuni şi observaţii ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Declar că am luat la cunoştinţă că neplata adeverinţelor solicitate în termen de 90 de zile 

calendaristice de la anunţarea sumei de plată, atrage adăugarea de penalităţi de neplată şi 

taxă de depozitare de 12 lei/luna întârziere. 

 

Data: ____/____/_______        Semnatura 

SC IMPREST SRL 
VETIS, str. Drum Carei nr. 11  
(Parc Industrial Vetis) 
Jud. Satu Mare 
 
RO3963170, J30/682/1993 
Cont Banca Transilvania Satu Mare 
RO79BTRL03101202210259XX 
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NOTĂ DE INFORMARE 
 

S.C. IMPREST S.R.L. cu ocazia solicitării dumneavoastră prin cererea depusă la noi vă 
aducem la cunoştinţă următoarele:  

1. Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi punem în 
aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod 
direct sau indirect la datele cu caracter personal care previn prelucrările neautorizate sau 
ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

2. Prelucrăm numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal, seria şi nr. de carte de 
identitate, cuprinse în cererea depusă şi actele anexate la aceasta pentru : 

a. Soluţionarea cererii depuse la noi prin eliberarea unui certificat ce a rezultat din cercetarea 
şi extragerea datelor personale deja existente în arhiva societăţii la care aţi fost angajat/ă. 

b. Împlinirea obligaţiilor fiscale legate de plata tarifului solicitat pentru serviciile arhivistice. 
c. Înaintarea către instituţii, autorităţi şi instanţe, în calitate de custode de arhivă.  
d. Aceste date vor fii păstrate pe dura ţinerii dosarelor de personal din arhiva societăţii la care 

aţi fost angajat. 
3. Prelucrăm nr. de telefon şi adresa D-voastră de e-mail, cuprinse în cererea depusă pentru: 

a. Comunicarea cu dumneavoastră 
b. Aceste date vor fii păstrate pe dura ţinerii dosarelor de personal din arhiva societăţii la care 

aţi fost angajat. 
4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrarea automatizată şi nici pentru 

realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la D-voastră. Utilizăm 
mijloace tehnice pentru utilizarea datelor în condiţii de securitate. Nu prelucrăm date în 
scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. 

5. Respectă şi asigurăm în mod strict secretul profesional, nu dezvăluim datele decât pentru 
realizarea intereselor d-voastră sau îndeplinirea obligaţiilor legale.  

6. Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare cu privire la datele pe care ni le 
furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor. 
Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat poate fii de natură să 
împiedice soluţionarea cererii depuse de D-voastră. În acest caz S.C. IMPREST S.R.L. este 
exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă solicitările D-voastră, în orice 
modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui. Vă 
vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteţi nemulţumit/ă, aveţi posibilitatea să vă adresaţi 
A.N.S.P.D.C.P. 
 

DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul/a _________________________________________   prin prezenta declar că am fost 
informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul cercetării şi extragerii datelor 
personale deja existente din arhiva societăţii la care am fost angajat/ă.  

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la aceasta vor 
fi prelucrate de S.C. IMPREST S.R.L. cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016  
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date.  
 
               Data                                                                                              SEMNĂTURA 
 
___________________                                                        __________________________________ 


