
   

 

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ș. 

FORMULAR DE CERERE PENTRU PROPRIETARII DE DATE 

 

1. ASPECTE GENERALE 

Acest formular de cerere este emis de Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ș. („Acıbadem” sau 
„Compania”), acționând cu titlul de operator de date, pentru a evalua și rezolva cererile 
dumneavoastră, deținătorul datelor, imediat, eficient și cuprinzător în conformitate cu articolele 11 
și 13 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal (Nr. 6698) („PDPL”) și 
Regulamentul general privind protecția datelor (Nr. 2016/279/CE) („RGPD”). 

 

2. METODA DE APLICARE 

În conformitate cu articolele 11 și 13 din PDPL și/sau articolele 15 din RGPD, dumneavoastră în 
calitate de proprietar al datelor puteți transmite cereri scrise cu privire la implementarea PDPL 
și/sau a GDPR către Compania noastră, acționând în calitate de operator de date, prin completarea 
acestui formular de cerere sau prin alte mijloace stabilite de Consiliu: 

• Scrisoarea de solicitare cu semnătura dvs. originală adresată departamentului „Secretariatul 
corporativ” poate fi pusă într-un plic care să poarte mențiunea „Cerere de informații în conformitate 
cu legea privind protecția datelor cu caracter personal” și trimisă către Fahrettin Kerim Gökay 
Cad.Nr: 49 Altunizade , Istanbul Turcia prin curierat, 

• Cererea poate fi trimisă printr-un notar public, 

• Solicitarea dvs. cu semnătură digitală sau mobilă securizată poate fi trimisă prin e-mail la 
acibademsaglik@hs02.kep.tr de la o adresă de e-mail înregistrată sau de pe adresa dvs. de e-mail 
înregistrată în sistemul nostru și/sau 

• Puteți trimite prin e-mail un fișier adresat Acıbadem în format word sau pdf cu semnătură 
electronică securizată la kisiselveri@acibadem.com.tr, cu condiția ca subiectul e-mailului să fie 
„Cerere de informații în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal". 

 
DETALII DESPRE PROPRIETARUL DE DATE 

Secțiunile de mai jos trebuie completate corect și complet pentru efectuarea investigațiilor și 
evaluărilor necesare cu privire la cererea dvs. și pentru oferirea de soluții în legătură cu subiectul 
cererii. 



   

 

 

Numele complet*  
Număr de identificare Turcia  
Carte de identitate nr.* 

 

Adresa*  

Număr de telefon*  

E-mail*  

Număr de fax (opțional)  
 

*Câmpuri care trebuie completate obligatoriu 

Datele dvs. cu caracter personal care ne-au fost transmise sunt prelucrate exclusiv pentru a evalua 
și completa acest formular de cerere și pentru a vă contacta. 

Vă rugăm să marcați opțiunea potrivită cu privire la relația dvs. cu Acıbadem și să specificați 
dacă această relație este valabilă în continuare în secțiunea de mai jos. 

 

Pacient              

Partener de afaceri                

Vizitator                 

Altele (                               )     

   

o Relația mea cu Acıbadem continuă de la data depunerii cererii. 
o Relația mea cu Acıbadem a fost încheiată începând cu (                   ) 

 
 
CEREREA PROPRIETARULUI DE DATE 

Vă rugăm să marcați opțiunile de mai jos cu privire la situația (situațiile) pentru care dvs., 
proprietarul datelor, solicitați informații în conformitate cu articolele 11 și 13 din PDPL și/sau 
articolele 15-22 din RGPD. 

 

SOLICITAREA DVS. 
 

INFORMAȚII/DOCUMENTE NECESARE 
 

OPȚIUNEA 
DVS. 



   

 

1. Solicit să aflu dacă 
datele mele personale sunt 
prelucrate de Acıbadem. 

Vă rugăm să specificați dacă aveți nevoie de 
informații cu privire la un anumit tip de date. 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

 

  2. Solicit să aflu de ce 
datele mele personale au 
fost prelucrate de 
Acıbadem. 

Vă rugăm să specificați dacă aveți nevoie de 
informații cu privire la un anumit tip de date. 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

 

 3. Solicit să aflu dacă 
datele mele personale sunt 
utilizate în scopuri 
relevante de Acıbadem. 

Vă rugăm să specificați dacă aveți nevoie de 
informații cu privire la un anumit tip de date. 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

 

 

4. În cazul în care datele mele 
personale sunt comunicate 
unor părți terțe internaționale 
sau locale, doresc să cunosc 
părțile terțe cărora li se 
transmit datele mele 
personale. 

Vă rugăm să specificați dacă aveți nevoie de 
informații cu privire la un anumit tip de date. 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

 



   

 

5. Cred că datele mele cu 
caracter personal sunt 
prelucrate incorect sau 
incomplet și solicit corecții. 

Vă rugăm să specificați informațiile despre care 
credeți că sunt procesate incomplet sau incorect 
și să explicați cum ar trebui corectate.  

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

 

6. Solicit ca datele personale, 
care sunt prelucrate 
incomplet/incorect conform 
opiniei mele, să fie corectate 
și de părțile terțe cărora le 
sunt comunicate datele mele 
cu caracter personal.  

Vă rugăm să specificați informațiile despre care 
credeți că sunt procesate incomplet sau incorect 
și să explicați cum ar trebui corectate.  

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

7. Solicit ștergerea datelor 
mele cu caracter personal, 
deoarece motivele pentru 
prelucrarea acestora nu mai 
sunt valabile. 

Vă rugăm să specificați datele vizate de această 
solicitare și rezultatul pe care îl considerați în 
beneficiul dvs., atașați informații și documente 
care autentifică aceste cereri la Formularul de 
cerere.  

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

8. Solicit ca datele mele 
personale să fie șterse și de 
părți terțe, deoarece motivele 
pentru prelucrarea acestora 
nu mai sunt valabile. 

În cazul în care solicitarea dvs. este făcută cu 
privire doar la o parte din datele dvs. cu caracter 
personal, vă rugăm să specificați informațiile 
relevante și justificarea cererii dvs. împreună cu 
informații și documente care autentifică 
solicitarea dvs., atașând aceste informații și 
documente care autentifică cererile la Formularul 
de cerere 

 

 

 



   

 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

9. Cred că datele mele 
personale procesate de 
Acıbadem sunt analizate 
exclusiv prin intermediul 
sistemelor automate și 
această analiză duce la 
rezultate care sunt împotriva 
beneficiului meu personal. 
Formulez o obiecție 
personală cu privire la acest 
rezultat. 

Vă rugăm să specificați justificarea cererii dvs. și 
rezultatul procesului cu privire la cererea dvs., 
atașați informații și documente care autentifică 
aceste solicitări la Formularul de cerere. 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

 

10. Solicit despăgubiri pentru 
pierderea suferită de mine din 
cauza prelucrării ilegale a 
datelor mele personale. 

Vă rugăm să specificați justificarea acestei 
solicitări și pierderea pe care credeți că ați 
suferit-o în secțiunea de mai jos, atașați 
informații și documente care autentifică aceste 
solicitări (de exemplu, decizii ale Comisiei 
pentru protecția datelor cu caracter personal sau 
o decizie judecătorească) la Formularul de 
cerere. 

 
…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

…………………………………………………
… 

 

 

 



   

 

Având în vedere cererile care trebuie efectuate și depuse de terți care acționează în numele 
proprietarului datelor, procura notarului atestat trebuie trimisă împreună cu acest formular de 
cerere; pentru cererile depuse în numele copiilor aflați în custodie, acest formular de cerere trebuie 
să fie însoțit de o copie a documentelor care atestă statutul de custodie/tutelă. 

Acıbadem are dreptul să vă contacteze și să solicite informații și documente pentru a verifica dacă 
sunteți proprietarul datelor pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale, atunci când datele 
dvs. personale sunt primite de Acıbadem. Informațiile și documentele furnizate Acibadem în acest 
sens vor fi eliminate imediat după verificarea faptului că sunteți proprietarul datelor.  

Dacă informațiile și documentele solicitate sunt incomplete, va trebui să completați și să trimiteți 
informațiile și documentele în urma cererii noastre. Cele treizeci de zile (30) de zile impuse de 
articolul 13/2 din PDPL și/sau articolul 12/3 din RGPD cu privire la concluzionarea cererii vor fi 
suspendate până când informațiile și documentele sunt complet livrate către Acibadem. 

(i) CONCLUZIONAREA CERERII PROPRIETARULUI DE DATE 

În conformitate cu PDPL și/sau RGPD, cererii dvs. i se va da curs cât mai curând posibil, dar nu 
mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea cererii, în funcție de subiectul acesteia. În 
conformitate cu articolul 13 din PDPL și/sau articolul 12 din RGPD, răspunsurile și evaluările 
noastre vă vor fi trimise în scris sau prin suport electronic, în funcție de preferința dvs. specificată 
în acest formular de cerere. Vă rugăm să specificați mai jos dacă preferați poșta, poșta electronică 
sau fax față de alte metode în ceea ce privește concluzia la care s-a ajuns cu privire la cererea dvs. 

Solicit ca concluzia privind cererea mea să fie transmisă pe adresa mea de e-mail. 
 

 

Solicit ca concluzia privind cererea mea să fie trimisă la adresa mea poștală. 
 

 

Solicit să mi se trimită prin fax concluzia cu privire la cererea mea. 
 

 

 

(ii) DECLARAȚIA PROPRIETARULUI DE DATE 

Prin prezenta, vă rog ca cererea mea de informații depusă în conformitate cu PDPL și/sau RGPD 
să fie evaluată și concluzionată ținând cont de cererea/cererile menționate mai sus, iar prin prezenta 
accept, declar și garantez că informațiile și documentele prezentate dumneavoastră în sprijinul 
cererii mele sunt corecte, actualizate și că îmi aparțin. 

 Proprietarul 
datelor 

 



   

 

Numele complet  

Data cererii  

Semnătura  

 


