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A C O R D   V E C I N 

 
Subsemnatul_______________________cu domiciliul în localitatea Odorheiu 

Secuiesc, str. ____________________________ nr._____,ap.____, posesor al actului de 

identitate serie ___ nr._______, eliberat de ______________________, la data de 

______________, în calitate de vecin limitrof al unităţii  

_______________________________aparţinător agentului economoc 

_______________________________situată în localitatea Odorheiu Secuiesc, 

str.________________________ nr._____, ap._____ SUNT DE ACORD cu practicarea 

activităţii de ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

după următorul orar de funcţionare : 

 Luni ___-___ 

 Marţi ___-___ 

 Miercuri ___-___ 

 Joi ___-___ 

 Vineri ___-___ 

 Sâmbătă ___-___ 

 Duminică ___-___ 

 

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, 

necesară obţinerii Autorizaţiei de funcţionare. 

 
 
Odorheiu Secuiesc, la, _______ 2018. 

 
Semnătura 

 
        L.S. ____________   
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INFORMARE INITIALA 

Subscrisa Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu 

Secuiesc, Piața Varoshaza, nr. 5, județul Harghita, CIF: 4367558, in baza art. 13 din 

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) vă informăm că vom colecta și 

prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul înregistrării unui acord vecin. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă: 

- [x] prelucrare necesară conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din 

Regulament) 

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei, 

operatorul de date cu caracter personal, precum și reprezentanții operatorului de date cu 

caracter personal.  

Menționăm, că este posibil ca datele Dvs. vor fi transmise și către către alte instituţii, 

persoane fizice care desfăşoară o profesie liberă, precum şi societăţi civile profesionale de 

executori judecătoreşti în vederea realizării scopului pentru care au fost colectate datele Dvs. 

Datele vor fi stocate pe o perioadă determinată, atât timp cât există:  

-  [x] în conformitate cu legislația în vigoare atât timp cât avem obligația legală de 

a păstra documentele legale în arhiva Instituției noastre. 

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum şi 

rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum şi 

dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați ca drepturile Dvs 

nu au fost respectate. 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura 

confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; 

vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu 

caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Data 

 

Am luat la cunostinta: 

 

Semnatura  

 


