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COD FORMULAR: PO-04-01.02 

SOLICITAREA UNEI FOTOCOPII A EXPERTIZEI TEHNICE 
 

Stimate Domnule Director, 

Subsemnatul(a)/Subscrisa.................................................................................................... ............................ 
solicit eliberarea  unei copii a expertizei tehnice a imobilului din: 
str.................................................................................................................... nr. ................. Sector............... București 

Doresc să primesc informațiile solicitate prin: 

E-mail, la adresa:  
 

Poștă, la adresa:  
 

Ridicare personală  Pentru a va informa cu privire la statusul solicitării dvs., in cazul in care ați optat 
pentru ridicarea răspunsului de la sediul nostru, va rugam sa completați număr de 
telefon de contact: ............................................... 

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în 
format scris). 

DATA           SEMNATURA 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul formular şi în documentele anexate acestuia (daca este cazul) sunt supuse 
prelucrării, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 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. 
Prezenta secțiune reprezintă informarea cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal 
ale persoanelor care sunt mentionate în prezentul formular si documentele anexate acestuia (daca este cazul), depuse la 
A.M.C.C.R.S.. 
Nume și prenume: .................................................................................. sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie 
prelucrate în scopul soluționării prezentei cereri. 
 
Data: ............................................ Semnătura ..................................... 
 
Notă:  
Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene pr ivind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de 
operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, 
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 
Detalii cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 sunt disponibile pe www.amccrs-pmb.ro – sectiunea Protectia datelor cu caracter personal 

 

http://www.amccrs-pmb.ro/

