MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
BIROUL CONTROL COMERCIAL, ASISTENŢĂ
ŞI REPREZENTARE A PERSOANELOR FIZICE

În serviciul comunității

Agent Economic
_____________________
_____________________
Nr. _____/___/___/ 2018

Municipiul Odorheiu Secuiesc
Nr._____/ ___/ ___/ 2018

DECLARAŢIE

după H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie
publică
Subsemnatul

______________________________________________,

cu

domiciliul

în

________________________________, str. _____________________________________________
nr.________, judeţul / sector _______________, în calitate de _____________________ la
Societatea

Comercială

___________________________________,

înregistrată

la

registrul

comerţului sub nr. de înmatriculare ____ / ____/ __________, cu sediul social în
____________________________________

judeţul

/

sector

_____________

str. ___________________________ nr. ____, declar pe propria răspundere că unitatea de
alimentaţie publică situată în Odorheiu Secuiesc, str. ___________________________________
nr. ____este de tipul _____________________, având următoarele caracteristice funcţionale:
1. Total suprafaţă (m2)

________________, din care

de servire

________________

de pregătire / predare

________________

de depozitare

________________

anexe – utilităţi

________________
(birouri, grupuri sanitare, vestire etc.)

2. Numărul locurilor pentru consumatori:
________________________________________________________________________
TOTAL

din care saloane

Data:_________________

Terasă

Grădini de vară

Semnătura agentului economic
şi ştampila societăţii comerciale
__________________________

Operator de date cu caracter personal nr. 8832
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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 unei declaraţii după
H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică.
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
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