
 

Anexă: Formularul tipizat al plângerii 

 

 

Către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al RM (CNPDCP) 

MD-2004, mun. Chişinău,  

str. Serghei Lazo, 48,   

tel: (+373-22) 820801, 811807, 811801,  

www.datepersonale.md 

centru@datepersonale.md  

PLÂNGERE 

În temeiul Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal 

 

I. Modalitatea de depunere a plângerii: 

Personal |_| 

Prin reprezentant |_| 

Se vor anexa împuternicirile reprezentantului: Anexă 

 

II.Date de identificare a subiectului de date cu caracter personal: 

Numele ......................................... 

Prenumele .................................... 

Adresa de domiciliu sau de reşedinţă: 

Ţara .............................. 

Localitate ........................................... 

Stradă ........................................... 

Număr ................. 

Apartament ..................... 

Adresă de e-mail ................................ 

Info: Adresa de e-mail este necesară pentru trimiterea răspunsului, dacă se optează la finalul 

prezentului formular pentru această variantă. 

Număr telefon ....................................... 

 

III.Date de identificare reprezentant: 

Numele ......................................... 

Prenumele .................................... 

Patronimicul .................................... 

Denumirea .................................... 

Adresa: 

Ţara .............................. 

Localitate ........................................... 

Stradă ........................................... 

Număr ................. 

Apartament ..................... 

Adresă de e-mail ................................ 

Număr telefon ...................... 

Număr fax .............................. 

După caz, codul de identificare fiscală ................... 

Info: Corespondența oficială se va face la adresa indicată de părți. Solicitantul are obligația de a fi 

capabil să recepționeze corespondența la adresa indicată. 

 

IV.Operatorul reclamat/Persoana împuternicită reclamată 

Persoană fizică |_| 

Numele ......................................... 

Prenumele .................................... 

Persoană juridică |_| 

Denumirea .................................... 

Adresa: 

Ţară .............................. 

Localitate ........................................... 

Strada ........................................... 

 

http://www.datepersonale.md/
mailto:centru@datepersonale.md


Număr ................. 

Apartament ..................... 

Adresă de e-mail ................................ 

Număr telefon ...................... 

Număr fax ..............................  

Website .................................. 

După caz, codul de identificare fiscală ................... 

Alte informații de identificare ................................... 

Info: Această rubrică se completează în special în cazul în care nu este cunoscută identitatea exactă 

a operatorului/persoanei împuternicite. 

 

V. În ce raporturi vă aflați cu persoana care pretindeți că v-a prelucrat în mod ilegal datele cu 

caracter personal? Dvs îi sunteți/i-ați fost: 
|_| Client |_| Angajator |_| Altă opțiune 

Dacă ați bifat „|_| Altă opțiune”, vă rugăm să descrieți relația cu persoana în cauză 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

VI. Ați oferit datele Dvs. cu caracter personal persoanei care a prelucrat, eventual, în mod 

ilegal datele Dvs. personale? 

|_| Nu |_| Da 

 

Dacă ați bifat „|_| Da”, atunci precizați ce date personale și cu ce scop au fost transmise persoanei 

care eventual a prelucrat în mod ilegal datele Dvs. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

VII.Domeniul în care a avut loc încălcarea reclamată 

Se va selecta unul sau mai multe domenii, spre exemplu:  

Servicii ale societății informaționale |_| 

Din domeniul financiar-bancar |_| 

Asigurări |_| 

Birouri de credit |_| 

Cercetare ştiinţifică/istorică |_| 

Justiție |_| 

Activitatea organelor de drept |_| 

Altele |_| 

Se va completa informația cu referire la alt domeniu: ................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

VIII.Obi  ectul plângerii 

1.Încălcarea unui drept |_| 

Se va selecta unul sau mai multe drepturi  

Dreptul la informare |_| 

Dreptul de acces |_| 

Dreptul de intervenție |_| 

Dreptul de opoziție |_| 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale |_| 

2.Încălcarea principiilor de prelucrare |_| 

3.Încălcarea temeiurilor legale ale prelucrării |_| 

4.Încălcarea securității prelucrării |_| 

5.Altele |_| 

Se va completa informația despre alte încălcări: ................................................... 

............................................................................................................................... 

6.Se va descrie, în detaliu,  obiectul plângerii, inclusiv se va indica când (ziua, luna, anul) și cum a 

fost descoperit că datele Dvs. cu caracter personal au fost eventual prelucrate contrar legii: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Se vor anexa probe: ........................................................... 



- Anexă, nr. de file 

7.Se va descrie demersurile întreprinse în condițiile art. 27 alin. (1)1 din Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, la nivelul operatorului/persoanei împuternicite care 

presupuneți că a prelucrat datele Dvs. cu caracter personal, pentru soluționarea plângerii: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Se vor anexa probe: ............................................................. 

- Anexă, nr. de file 

 

IX.Acţiuni judiciare 

Se va preciza dacă s-a introdus pe rolul instanţelor judecătoreşti sau altor organe o acţiune/plângere 

cu acelaşi obiect şi acelaşi operator/aceeaşi persoană împuternicită*: 

NU |_| 

DA |_| 

Denumirea instanței ................................................ 

Numărul dosarului .................... 

Alte detalii .................... 

 

X.Plângeri anterioare 

Se va preciza, în măsura posibilităților, dacă au mai fost adresate CNPDCP sau altei autorități de 

protecție a datelor dintr-un alt stat plângeri cu același obiect: 

La CNPDCP |_| 

Se va preciza numărul de înregistrare şi data depunerii plângerii, cu descrierea acțiunilor întreprinse 

și anexarea probelor. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

La altă autoritate de protecție a datelor dintr-un alt stat |_|  

Se va preciza denumirea autorității de protecție a datelor dintr-un alt stat, numărul şi data depunerii 

plângerii ............................................ 

 

XI.Modalitate de răspuns 

Se va preciza modalitatea prin care se dorește primirea răspunsului: 

PRIN POŞTĂ |_| 

Se va completa adresa poștală de corespondență: 

..................................... 

PRIN E-MAIL |_| 

.................................................... 

Info: În cazul în care nu este bifat, răspunsul se va expedia, la discreția Centrului, în dependență de 

informația prezentată de petent. 

 

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE, CUNOSCÂND PREVEDERILE ART. 3521 DIN CODUL 

PENAL CU PRIVIRE LA FALSUL ÎN DECLARAŢII,  CĂ DATELE ŞI INFORMAŢIILE 

COMPLETATE ÎN PREZENTUL FORMULAR SUNT REALE ŞI CORECTE. |_| 

 

DATA................................... 

SEMNĂTURA OLOGRAFĂ SAU ELECTRONICĂ, conform Legii nr. 91/2014 privind semnătura 

electronică şi documentul electronic. 

 

 

 

                                                           
1 Art. 27 alin. (1) Subiectul datelor cu caracter personal care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu 

cerinţele prezentei legi poate înainta Centrului o plîngere în termen de 30 de zile din momentul depistării încălcării, 

cu realizarea în prealabil, după caz, a drepturilor prevăzute la art. 12, 13, 14, 16 și 17. În cazul în care subiectul datelor 

cu caracter personal omite realizarea drepturilor sale, precum și alte aspecte importante legate de prezentarea probelor 

relevante, Centrul îl informează despre acest fapt în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii. 


