Către,
Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoresti TRANCĂ – BULUGĂ

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC,
Subsemnatul(a)/Subscrisa ________________________________________________________, cu
domiciliul/sediul în loc._________________ str.___________________________, nr._____, bl.______,
et.____, sc._____ap.____, Județ / Sector______________, CNP/CUI/CIF:_________________________,
tel.:___________________, fax:____________________, e-mail:_________________________________,
cu domiciliul/sediul ales în loc. ________________ str. __________________________, nr. ____, bl.
_____, et. ____ sc._____ap.____, Jud. / Sector _________________, reprezentat(ă) legal/convențional
prin______________________________________, identificat(ă) prin C.I. seria___, nr._______________,
formulez prezenta:

CERERE DE TRANSMITERE NOTIFICARE
sens în care vă solicit respectuos comunicarea notificării anexate către
____________________________________________________ cu domiciliul / sediul în localitatea
______________________________ str._______________________________ nr. ____, bl. ___, sc.__,
et.__, ap. ___, județul / sectorul _____________.
Anexez prezentei:
- notificarea in 3 exemplare
- împuternicire avocațială, procură, împuternicire după caz..
Declar că orice efecte juridice produse de prezenta notificare față de notificat și/sau terți este
în răspunderea exclusivă a subsemnatului / subscrisei petiționar(ă).
Dată,
________________

Semnatură / Ștampilă,
________________

Am primit notificarea și dovada de comunicare a acesteia, astăzi, ___________________.
Dată,
________________

Semnatură / Ștampilă,
________________

Subsemnatul/a, ____________________________________ declar că, în conformitate cu
cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și ale Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii nr. 188/2000 privind
executorii judecătorești, actualizată, am luat la cunoștință că executorul judecătoresc, în calitate
de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a-mi administra, prelucra și porta
în condiții de siguranță, inclusiv prin accesarea registrelor publice prevăzute de lege și numai
pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele mele personale pe care le furnizez.
Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise, prin orice
mijloc de comunicare, instituțiilor publice sau altor entități publice sau private ale căror
activități sunt incidente în activitatea de executare silită sau care au legătură directă ori implicită
cu instrumentarea dosarului de executare silită pentru care am depus cererea și care la rândul
lor, sunt operatori de date cu caracter personal.
Scopul colectării datelor îl constituie instrumentarea proceduri de executare silită potrivit
prezentei cereri. Aceste informații vor putea fi introduse de executorul judecătoresc în baza sa de
date sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică.
Menționez că mi s-a adus la cunoștință că refuzul furnizării acestor date determină
imposibilitatea inițierii sau, după caz, finalizării procedurii de executare silită.

Semnatura,

