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Vă rugăm să ne returnați acest formular:  
- Prin poștă la cel mai apropiat sediu Fondul Proprietatea S.A. („Societatea”) cu mențiunea « În atenția Responsabilului pentru protecția datelor / 

Data Protection Officer » sau 

 - Prin e-mail la DataProtectionOfficer@franklintempleton.com.  
Societatea va soluționa cererea dvs. în termenul legal, după primirea acestui formular completat.  

 

   1   

  Dl.     Dna.     Dra.     Altă titulatură      

 *Prenume  *Nume  

  
Adresa (Datele referitoare la Adresă, Oraș/Localitate, Cod Poștal, Țară se vor furniza de către solicitant doar în măsura în care acesta dorește și solicită prin completarea 

acestor date comunicarea răspunsului prin poștă. Chiar în cazul corespondenței electronice, este posibil ca aceste date să fie solicitate ulterior în scopul identificării 

solicitantului)  

 
             □ Depun această cerere în numele meu  
            □ Depun această cerere în numele persoanei vizate1, aflându-mă în următoarea situație: □ 

Persoana vizată este minor și sunt reprezentantul legal al acestuia  
□ Persoana vizată nu are o capacitate juridică și am fost desemnat drept tutore legal  
□ Sunt împuternicit în scris de persoana vizată  
□ Sunt avocatul persoanei vizate  
□ Altă situație: ________________________________________________  
  

   2   

 
 

   3   

Selectați tipul relației dvs. cu Societatea. Puteți alege mai multe variante.  
  Client existent  Număr referință client:  
 

  Fost client  Număr referință client:  
 

 Distribuitor/broker/consilier financiar independent existent  
 Fost distribuitor/broker/consilier financiar independent  
 Angajat/fost angajat 

  Altele:  

 

   Tip Document de Identitate:   
(ex. CI, Pașaport, Permis de Conducere)  

 
 

 
1 În fiecare caz, în mod obligatoriu se va depune dovada scrisă a faptului că solicitantul acționează în numele persoanei vizate  

DATE PRIVIND SOLICITANTUL  

DATE PRIVIND PERSOANA VIZATĂ   

RELAȚIE (Se aplică numai persoanelor fizice)  

    

  
Ora ș /Localitate   Regiune   

      
Cod   Po ș tal   * Ț ara   Data na ș terii   ) ZZ/LL/AAAA (   

          
*Număr   de   contact   E - mail   

      

 
  Dl.     

   Dna.     
   Dra.     

   Altă   titulatură         
*Prenume   *Nume   

      
Data na ș terii   ) ( ZZ/LL/AAAA   

  
*Număr   de   contact   E - mail   

      

Număr   broker:   
Număr   broker:   

Referință portofoliu :   
Referință portofoliu :   

( Men ț iona ț i detalii suplimentare privind rela ț ia dvs. cu  Societatea , ex. poten ț ial client, furnizor, etc.) 
  

Număr  Document de 
  

Identitate: 
  

Formular de Cerere Drepturi Individuale 
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Bifați căsuța corespunzătoare pentru a indica obiectul solicitării dvs. și oferiți detalii suplimentare în câmpurile de mai jos.  

  Dreptul la acces    

                    Solicit Societății să confirme dacă deține sau nu date personale care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2:  
 Solicit Societății să confirme dacă deține sau nu următoarele date personale care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2:  

                      

                și/sau  
                      Solicit Societății să-mi furnizeze o copie a datelor personale solicitate conform celor ce mai sus.  

□ Doresc să primesc un număr de [__] copii ale datelor persoanele deținute de Societate și înțeleg că dacă doresc să primesc mai mult de 1 copie, acest 

aspect se va taxa pentru o copie suplimentară, pentru acoperirea costurile administrative.  
□ Doresc să primesc datele personale în formatul electronic utilizat în mod curent de Societate.  
□ Doresc să primesc datele în următorul format2:   

 Dreptul de opoziție la activitățile de prelucrare a datelor  

 Mă opun prelucrării de către Societate a datelor personale care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2 din motive legate de situația particulară 

în care mă aflu/ se află.  

Descrierea situației particulare (totodată, aici se poate indica dacă exercitarea dreptului vizează doar anumite date personale, respectiv anumite scopuri de prelucrare 

și care ar fi acestea):   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

□ În subsidiar, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra celor  ale persoanei vizate, nu solicit 

restricționarea prelucrării.  

 □ În subsidiar, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra celor ale persoanei vizate, solicit 

restricționarea prelucrării.  
 Mă opun prelucrării de către Societate a datelor personale care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2 în scop de marketing direct.  

                           □ În subsidiar, nu solicit ștergerea datelor mele personale / ale persoanei vizate de către Societate.  
                           □ În subsidiar, solicit ștergerea datelor mele personale / ale persoanei vizate de către Societate.  

 Mă opun prelucrării de către Societate a datelor personale care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2 în scopuri de cercetare științifică sau 

istorică sau în scopuri statistice, din motive legate de situația particulară în care mă aflu.  

Descrierea situației particulare (totodată, aici se poate indica dacă exercitarea dreptului vizează doar anumite date personale, respectiv anumite scopuri de prelucrare 

și care ar fi acestea):   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dreptul la rectificare  

          Solicit Societății să corecteze datele personale pe care le deține  și care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2, întrucât acestea sunt inexacte 

sau incorecte.  

Indicați datele personale față de care se exercită dreptul la rectificare și eventual în ce sens/ sub ce aspect:   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          Solicit Societății să actualizeze datele personale pe care le deține și care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2, întrucât acestea au 

              suferit modificări.  

Indicați datele personale față de care se exercită dreptul la rectificare și eventual în ce sens/ sub ce aspect:   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

         În sensul celor de mai sus, atașez documentele doveditoare3 în baza cărora exercit dreptul la rectificarea datelor personale.  

□ În subsidiar, pentru intervalul care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor, nu solicit restricționarea prelucrării.  
□ În subsidiar, pentru intervalul care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor, solicit restricționarea prelucrării.  

Înțeleg faptul că Societatea are obligația legală de a comunica datele personale astfel rectificate fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate acestea inițial, cu excepția 

cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.    
□ În subsidiar, nu solicit informarea mea cu privire la acești destinatari.  

□ În subsidiar, solicit informarea mea cu privire la acești destinatari. 

 
2 Excel, Word, format fizic etc.  
3 Se vor solicita documente doveditoare echivalente cu cele pe baza cărora au fost colectate datele inițial, inclusiv o declarație suplimentară de susținere a celor solicitate  

dacă se consideră necesar.  

 

SOLICITAREA (O singură solicitare privind drepturile per formular)  
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 Dreptul de a restricționa prelucrarea  

                      Solicit Societății să restricționeze prelucrarea datelor personale deținute și care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2, întrucât:  
    □ Consider că prelucrarea datelor personale de către Societate este ilegală și doresc restricționarea prelucrării, iar nu ștergerea datelor.  
    □ Societatea nu mai are nevoie de datele personale în scopul stabilit de prelucrare, însă datele personale  îmi sunt necesare pentru constatarea, exercitarea 

       sau apărarea unui drept în instanță.  

Înțeleg faptul că Societatea are obligația legală de a comunica restricționarea prelucrării datelor personale fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate acestea inițial, 

cu excepția cazului în care acest lucru, se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.  

□ În subsidiar, nu solicit informarea mea cu privire la acești destinatari.  
□ În subsidiar, solicit informarea mea cu privire la acești destinatari.  

 Dreptul de ștergere  

 Solicit Societății să șteargă în totalitate datele personale pe care le deține și care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2.  
 Solicit Societății să șteargă următoarele date personale pe care le deține și care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Înțeleg faptul că Societatea are obligația legală de a comunica ștergerea datelor personale fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate acestea inițial, cu excepția 

cazului în care acest lucru, se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.   

□ În subsidiar, nu solicit informarea mea cu privire la acești destinatari.  
□ În subsidiar, solicit informarea mea cu privire la acești destinatari.  

 Dreptul la portabilitatea datelor  

 Solicit Societății să îmi pună la dispoziție, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele personale care mă privesc/ care 

privesc persoana vizată indicată la pct. 2.  

 Solicit Societății să transmită, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, către o terță parte în mod direct datele persona le care 

mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2.  

                  Datele de contact ale terței părți: 

  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Declar totodată că există posibilitatea ca formatul utilizat de către Societate să nu fie compatibil din punct de vedere tehnic cu cel al terței părți și în această situație, 

nu voi ține răspunzătoare Societatea pentru imposibilitatea transferului direct.  

 Dreptul la retragerea consimțământului  

Exercit dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor persoanele care mă privesc/ care privesc persoana vizată indicată la pct. 2. de către Societa te 

cu privire la următoarele scopuri de prelucrare realizate de către Societate:  

□ Scop: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

□ Scop: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

□ Scop: primirea prin orice metodă care folosește serviciile de comunicații electronice (inclusiv prin utilizarea unor sisteme automate de apelare și 

comunicare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin fax, prin poștă electronică, sms/MMS) de comunicări în scopuri de marketing direct 

(inclusiv referitoare la evenimente, invitații și alte comunicate legate de activitatea Societății).  

□ În subsidiar, nu solicit ștergerea datelor mele personale de către Societate.  
□ În subsidiar, solicit ștergerea datelor mele personale de către Societate.  

Oferiți detalii suplimentare în câmpul de mai jos pentru a permite Fondului Proprietatea să soluționeze solicitarea dvs.  
 

  

 

 

   5   

  

  

 
 Numele solicitantului  Semnătura solicitantului  Data (ZZ/LL/AAAA)  

  

  

 

SEMNĂTURA  
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Introducere  

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, care vă vor ajuta să completați diversele secțiuni și vor permite Societății să  răspundă solicitării/ cererii 

dvs. privind Drepturile Individuale în mod corespunzător.  

 
Secțiunea 1 – Date privind solicitantul  

În secțiunea Date privind solicitantul puteți furniza Societății informațiile necesare pentru a vă identifica. Completați această secțiune potrivit 

rubricilor prezente. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatorii, dacă nu se prevede altfel.  
Furnizați un număr de contact și, dacă este posibil, o adresă de e-mail, deoarece este posibil ca Societatea să vă contacteze pentru a vă solicita informații 

suplimentare sau clarificări cu privire la solicitarea dvs.  

 
Secțiunea 2 – Date privind persoana vizată  
Această secțiune se completează doar în cazul în care cererea nu se face în nume propriu, ci pentru o altă persoană, iar această din urmă persoană are 

calitatea de persoană vizată.  
În secțiunea Date privind persoana vizată puteți furniza Societății informații relevante pentru identificarea persoanei vizate în numele căreia se face 

cererea. Completați această secțiune potrivit rubricilor prezente. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatorii, dacă nu se  prevede altfel.  

 
Secțiunea 3 – Relația  

În Secțiunea 3 (Relația) puteți furniza detalii cu privire la tipul relației pe care dvs., solicitantul ori persoana vizată, o aveți sau ați avut-o în trecut/ o 

are ori a avut-o în trecut cu Societatea. Aceste informații ajută Societatea să  identifice persoana vizată și să transmită solicitarea dvs. către 

departamentul cel mai potrivit să gestioneze solicitarea dvs.  
Tipul relației – opțiunile din această secțiune reflectă de ce considerați că Societatea deține datele dvs. cu caracter personal. Citiți cu atenție opțiunile 

și selectați-le pe toate cele care reflectă cel mai bine interacțiunea persoanei vizate cu Societatea. Spre exemplu, persoana vizată poate  fi un fost angajat 

și un fost client, dacă aceasta a lucrat la Societate și apoi a investit într-un fond al Societății.  
Dacă niciuna dintre opțiuni nu reflectă interacțiunile persoanei vizate cu Societatea, selectați „Altele” și folosiți câmpul alăturat pentru a introduce 

propria descriere a motivului pentru care considerați că Societatea deține datele  cu caracter personal ale persoanei vizate.  
Dacă persoana vizată este client sau fost client, menționați „Numărul de referință client” sau ‘Referință portofoliu’. Aceste  câmpuri nu sunt obligatorii, 

dar sunt referințe unice pe care Societatea le folosește pentru a identifica o persoană și, prin urmare, vor permite FTI să răspundă solicitării dvs. într-

un termen mai scurt.  
Câmpul „Număr broker” trebuie completat în cazul în care cunoașteți faptul că Societatea deține acest număr unic  de identificare.  
Câmpurile ‘Tip Document de Identitate” și „Număr Document de Identitate” nu sunt obligatorii, însă pot oferi Societății mai multe informații care 

ne vor ajuta să  identificăm persoana vizată și să răspundem solicitării dvs. Completați atât câmpul ‘Tip Document de Identitate”, cât și câmpul 

„Număr Document de Identitate” aferent (ex. Pașaport și  
Număr Pașaport). Dacă nu completați aceste date și nu vom putea realiza identificarea, vom reveni cu solicitarea de a furniza  aceste date într-un pas 

subsecvent  

 
Secțiunea 4 – Solicitare  

Această secțiune trebuie să includă detaliile privind drepturile dvs. individuale pe care doriți să le invocați.  

*Trebuie să selectați un singur drept individual per formular.  

 
Drepturile individuale sunt prezentate pe scurt mai jos;  
*Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 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), persoanele fizice sunt denumite Persoane Vizate.  
– Dreptul la acces - Persoanele Vizate pot solicita dreptul de a accesa propriile date. Societatea va furniza un model standard cu informațiile personale 

deținute cu privire la persoana vizată.  
– Dreptul la rectificare - Dreptul la rectificare permite unei persoane vizate să solicite Societății să modifice date cu caracter personal referitoare la 

acestea care sunt incorecte. Pot exista proceduri pentru solicitarea modificării, precum schimbarea adresei și a numelui, care sunt mai adecvate decât 

procedura de Solicitare Drepturi Individuale.  
*Atunci când invocați acest drept, menționați detalii privind elementele de date cu caracter personal pe care doriți să le actualizați.  

– Dreptul de ștergere - Dreptul de ștergere permite persoanei vizate să solicite Societății să elimine orice date cu caracter personal pe care le deține cu 

privire la persoana vizată. Persoana vizată poate invoca dreptul de ștergere numai în cazul în care se încadrează în limitele  prevăzute de 

reglementările aplicabile.  
– Dreptul de opoziție la activitățile de prelucrare a datelor - O persoană vizată poate solicita încetarea activităților referitoare la prelucrarea datelor 

sale cu caracter personal.  
*Atunci când invocați acest drept, menționați detalii privind activitățile de prelucrare a datelor cărora vă opuneți.  

– Dreptul de a restricționa prelucrarea - În anumite situații, o persoană vizată poate solicita limitarea temporară a activităților de prelucrare.  
* Atunci când invocați acest drept, menționați detalii privind activitățile de prelucrare a datelor pe care doriți să le limitați și de ce.  

– Dreptul la portabilitatea datelor - O persoană vizată poate solicita Societății să pună la dispoziție datele cu caracter personal care i-au fost furnizate 

de persoana vizată pentru a fi transferate electronic către o altă organizație într-un format structurat, obișnuit, care să poată fi recunoscut automat, și 

au dreptul de a transmite aceste date către o altă organizație. În acest moment, Societatea poate va transmite datelîn format.csv prin e-mail securitizat 

sau prin serviciul poștal securitizat.  
– Dreptul la retragerea consimțământului – Persoana vizată poate să își retragă în orice moment și fată necesitatea  unei motivări consimțământul 

acordat pentru realizarea de către Societate a unei prelucrări. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucră rii efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia.  
  

INSTRUCȚIUNI  


