
  

                               
Sat Tamaşi,  Str. Principală,  nr. 192, CP: 607615, Telefon/Fax: 0234-225.025, 

e – mail: contactprimarie@comunatamasi.ro 
 

Nr. …. din … … 2020 

 

A D E V E R I N Ţ Ă 

  

 

  Prin prezenta se adevereşte că ……………….  figurează înscris(ă) în registrul agricol 

al comunei Tamași în, tip …, vol. …, poziția …, în calitate de titular al unui imobil tip locuinţă, 

situat în sat ……….., comuna Tamași, str. ………..,  nr. … 

  Eliberăm prezenta spre a-i servi domnului(ei) ………………, în calitate de …….., la 

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din Tamași, județul Bacău în vederea eliberării 

actului de identitate. 

 

 

  PRIMAR ,           SECRETAR ,                     ÎNTOCMIT , 

                  

 

  

 

 

  Primăria comunei Tamași, județul Bacău, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 

personal din prezenta cerere prin mijloace automatizate/manuale, destinate îndeplinirii 

obligațiilor legale. Este necesar să ne furnizați datele deoarece refuzul dvs. determină 

imposibilitatea soluționării cererii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către 

operator dar pot fi comunicate și altor instituții, societăți sau terți, în baza și în limitele 

prevederilor legale. Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii 

scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea legislației în vigoare. Conform 

Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date beneficiaţi 

de dreptul de acces, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, 

la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces individual 

automatizat. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată 

şi semnată la sediul primăriei sau la adresa de e-mail: contactprimarie@comunatamasi.ro 

 De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa ANSPDCP și justiţiei. Datele 
dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate. Datele de contact ale responsabilului nostru 
cu protecția datelor sunt: SC CISIF Business Protection SRL, CUI: 40776460, e-mail: 
office@responsabil-dpo.ro. 
 
Subsemnatul................................................................., prin prezenta declar că am fost 
informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea 
atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din 
actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de Primăria comunei Tamași cu respectarea 
prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.  
 
Data....................                                                                                              
Semnătura.................... 

mailto:contactprimarie@comunatamasi.ro


 

 


