Consimțământ
cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal
și comunicare electronică cu ASPA

Subsemnatul ..................................................................................................................,
CNP....................................................., nr. telefon mobil ......................................................,
adresa de e-mail................................................................................, adresa de
domiciliu/corespondență.......................................................................................................... .
În baza legislației aplicabile începând din 25 mai 2018 în materia protecției datelor cu caracter
personal și anume Regulamentul general al UE privind protecția datelor (Regulamentul UE
2016/679, “GDPR”), declar în mod expres următoarele: sunt în mod expres de acord ca
ASPA să prelucreze datele mele cu caracter personal (atât fizic cât și electronic), date absolut
necesare pentru prestarea activităților de ADOPȚIE/REVENDICARE a animalelor aflate în
adăposturile gestionate, precum și pentru cele adminsitrative din cadrul ASPA (definite în
Informarea privind protecția datelor cu caracter personal disponibilă pe site-ul www.aspa.ro).
Am înteles că, dacă nu îmi voi exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu
caracter personal, ASPA nu va putea presta activitățile necesare.
Corespondența electronică
Sunt în mod expres de acord să primesc corespondența electronică prin utilizarea datelor mele
de contact comunicate în acest formular de consimțământ, în vederea înștiințării privind
procedura de adopție/revendicare a câinilor, inclusiv a tuturor activităților necesare colaborării
cu ASPA, și/sau pentru derularea acestora, semnării formularului de adopție/revendicare,
această corespondență producând aceleași efecte ca și comunicarea pe hârtie.
Scop de marketing
Sunt în mod expres de acord să mi se comunice și să primesc de la ASPA informări și
formulare de feedback despre activitățile acesteia și ale colaboratorilor săi, inclusiv pentru
îmbunătățirea acestora, beneficii pe care să le accesez, campanii sau programe derulate.
Refuzul/retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de
marketing nu are niciun impact asupra procesului de lucru și activităților și nici nu-l
condiționează.
Declar că am luat la cunoștință faptul că datele vor fi procesate și păstrate doar în perioada
prevăzută de lege și doar datele necesare prezentei declarații, ulterior vor fi șterse și distruse
prin program specific cele în format electronic, iar cele în format fizic vor fi distruse cu
aparatura necesară distrugerii, potrivit legii.
Data …………………..

Nume ………………………………………….
Prenume ………………………………………
Semnătura ………………………………..…..
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