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Anexa 1 formular comandă – Acordul persoanei de contact / 
desemnate drept utilizator de teste pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

[   ]  Declar că am 18 ani; 

[     Sunt de acord, ca datele mele personale furnizate în formularul de comandă să fie 
procesate în scopul de a confirma statutul meu de persoană abilitată pentru efectuarea testărilor 
psihologice și/sau pentru încheia contractul de achiziție teste / servicii de scorare electronică cu 
operatorul (Psiho Proiect S.R.L.) 

[  ] Prin bifarea acestei opțiuni îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele 
personale să fie procesate de către Psiho Proiect S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara, 
Strada Lazăr Gheorghe, Nr. 36, Scara C, Etaj 3, Ap. 9, Județ Timiş, pentru a primi pe viitor 
informații despre serviciile companiei, oferte de colaborare, precum și orice alte 
comunicări comerciale și/sau profesionale. Confirm că am înțeles că în măsura în care nu 
mai doresc ca datele mele personale să fie prelucrate în acest scop pot solicita 
dezabonarea, accesând secțiunea corespunzătoare din fiecare mesaj sau printr-o 
notificare adresată Psiho Proiect la adresa email testepsihoproiect@gmail.com; 

În cazul utilizatorilor de teste menționăm că Psiho Proiect selectează și prelucrează una sau mai 
multe dintre datele cu caracter personal menționate în formularul de comandă, desfășurând și 
activități de profilare prin mijloace automate sau neautomate, pentru a putea furniza serviciile 
agreate contractual.  

Prelucrarea datelor personale se face pe baza acestui consimțământ de la momentul furnizării și 
până la momentul retragerii acestuia. Consimțământul poate fi retras oricând, în mod gratuit, 
printr-o notificare adresată Psiho Proiect la adresa email testepsihoproiect@gmail.com. Pentru 
orice nelămurire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa 
companiei la adresa de contact din Municipiul Timișoara, Strada Lazăr Gheorghe, Nr. 36, Scara 
C, Etaj 3, Ap. 9, Județ Timiș și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. 

Îmi pot exercita în mod gratuit dreptul de informare, de acces, restricționare, rectificare, ștergere, 
dreptul la portabilitatea datelor, la opoziție, de a nu fi supus unui proces decizional individual 
automatizat, dreptul de a mă adresa justiției și/sau orice alte drepturi prevăzute de legislația 
locală sau europeană în vigoare printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la adresa 
Municipiul Timișoara, Strada Lazăr Gheorghe, Nr. 36, Scara C, Etaj 3, Ap. 9, Județ Timiș. De 
asemenea, am dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Confirm că am fost informat că toate datele de contact ale Psiho Proiect, precum și politicile de 
confidențialitate și securitate a procesării datelor cu caracter personale sunt publicate pe site-ul 
Psiho Proiect la adresa: https://www.decas.ro 

Data __________ 

Nume și prenume: _____________________________  Semnătura,________________ 
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