
  

 
 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 
 

 
Subsemnatul(a) 
Nume………………………………..................……......……...Prenume......................................... 
CNP......................................................domiciliat  (a)  in  localitatea ........................... 
......................................................str. ....................................................................... 
nr. .......... bl. ........... sc. ............ et. ......... ap. ...............jud./sector ....................... 
.......................,  identificat (a) cu B.I./C.I. seria ............. nr……………………… eliberat 
de........................................................ la data ........................................................ 

 
 
 
 
 
imputernicesc prin prezenta pe 

 
 
Dl. Grijulescu Ovidiu Gabriel domiciliat in Bucuresti, Aleea Alexandru Moruzzi 
Voievod, nr.2, bl. V55, sc. A, ap. 4, sector 3, CNP 1780716163249, identificat cu CI 
seria RX nr. 853115, eliberat de SPCEP Sector 3 la data 08.02.2016 ‐ Presedinte al 
asociatiei „Zambete pentru voinicei” pentru a depune in numele meu la Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala „Formularul 230" pentru anul fiscal incheiat, 
completat si semnat personal, in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 
nr. 207/2015. 

 
 
 
Data    Nume si prenume 

Semnatura



  

 
 

Nota de informare 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Înțelegem că ești conștient despre și ai grija de propriile tale interese personale privind confidențialitatea și luam acest lucru în serios. Această 
Nota de informare descrie politicile și practicile Asociatiei Zambete pentru Voinicei privind colectarea și utilizarea datelor tale personale. 

1. Datele personale prelucrate 

Completând formularul 230 pus la dispoziție putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite in continuare „Date personale”): 
 

• numele și prenumele 
• codul numeric personal 
• adresa 
• e‐mailul 
• numărul de telefon 
• inițiala prenumelui tatălui 

 

2. Scop și temei 
În cazul în care nu dorești ca Datele tale personale să fie prelucrate, poți alege să redirecționezi cei 2% din impozit descărcând formularul tip 230 
de pe site‐ul sebi.nexter.ro, completând si depunând chiar tu la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu 

3. Durata stocării 

Datele personale furnizare sunt stocate temporar până la completarea borderoului necesar la depunerea formularelor urmând a fi șterse din 
evidențele Asociatiei Zambete pentru Voinicei imediat după ce formularul tip 230 a fost depus la Administratia Finantelor Publice. 

4. Transmiterea Datelor personale către terți 

Datele pot fi furnizate către instituții sau autorități publice, precum și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale, 
ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea. 

5. Drepturile tale 

Potrivit Legii nr. 677/2001, precum și, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, ai următoarele 
drepturi: 

 
• Dreptul la informare cu privire la prelucrarea Datelor personale de către Asociatia Zambete pentru Voinicei; 

• Dreptul de acces la Datele personale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an; 
• Dreptul de intervenție, rectificarea sau ștergerea Datelor personale, la cerere și în mod gratuit; 
• Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în 

Bucureşti, sector 1, B‐dul G‐ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi 
garantate de lege; 

• începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării. 
 

6. Securitate și confidențialitate 

Protecția informațiilor în cursul prelucrării Datelor tale personale este o preocupare majoră a noastră, de aceea toate Datele personale 
colectate sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România. Folosim tehnologii de ultimă generație și luam toate măsurile 
tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea Datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate. 

Notă de informare. 

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor 
noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă 
incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat. 

7. Contactează Asociatia Zambete pentru Voinicei 

Pentru orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea Datelor personale de către Asociatia 
Zambete pentru Voinicei, ne poti contacta la: 

Adresa: Aleea Alexandru Moruzzi Voievod, nr.2, bl. V55, ap.4, 031159 Bucuresti, RO Tel. +40 753 021 301 
E‐mail: sebastian@nexter.ro 

mailto:sebastian@nexter.ro
mailto:sebastian@nexter.ro
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