
 

ACORDUL CRESCATORULUI MEMBRU AL ANCC CAPRIROM  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Stimati crescatori membri ai Asociatiei Nationale a Crescatorilor de Capre din Romania CAPRIROM (ANCC 

CAPRIROM), conform cerintelor Regulamentului European 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ANCC CAPRIROM. are obligatia de a 

administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. 

 

Scopul colectarii datelor dumneavoastra cu caracter personal: 

- Buna desfasurare a contractelor aflate in derulare 

- Fotografiile/filmarile video realizate in fermele dvs sau la diverse evenimente pot fi folosite pe site-ul 

asociatiei, retelele de socializare si in pliante tiparite in scopul promovarii programelor si activitatilor 

noastre 

- Transmiterea datelor de contact catre alti membri ai asociatiei in cadrul anunturilor de vanzare/cumparare 

promovate pe site-ul asociatiei sau retelele de socializare 

Datele cu caracter personal colectate (nume, prenume, cnp) sunt destinate utilizarii de catre ANCC CAPRIROM  si 

sunt comunicate numai entitatilor juridice de profil : ANZ, OJZ, APIA, primariile locale. 

 

Subsemnatul/a...................................................................................., în calitate de crescator/reprezentant legal 

potrivit C.I. - seria...... nr ………….....al..…………………………………………………. 

CNP............................................... 

declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal de catre 

ANCC CAPRIROM pentru scopurile mai sus mentionate. 

 

Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la informare, 

dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale, dreptul de acces la justiţie, reglementate de Regulamentul European 679/2016. Pentru exercitarea 

dreptului la opozitie si solicitarea stergerea datelor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si 

semnata la ANCC CAPRIROM, B-dul I.C.Bratianu nr.248, CONSTANTA. 

Sunt informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 
 

  
 
 
            Data                                                                                                         Semnătura 


