ANEXA 2
DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)…….............................………………………………, domiciliat(ă) în localitatea
…………….......................……., str……………….................………….., nr………,bl…………….,
sc…………….,ap……………,sector/județ……………......…….............…, legitimat(ă) cu CI/BI
seria…………, nr…………………………, CNP …..................…………………………, în calitate
de……………................................................................................................……*, prin prezenta
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Codul penal, cu
privire la falsul în declarații, cănu am beneficiat de servicii în cadrul ANCPI/OCPI/CNC/sau în
cadrul altui OCPI/CNC/ANCPI pentru suma solicitată a fi restituită și nici nu mi s-a restituit
suma personal sau prin altă persoană împuternicită.
Îmi asum întreaga răspundere pentru cele declarate mai sus.

Data . . . . . . . . .

Semnătura
L.S.(dacă este cazul)

……………………….......

* persoană fizică sau reprezentant legal /director /împuternicit al persoanei juridice.... (se atașează
împuternicirea), etc.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de
dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poştală etc.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale
privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte
normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie,
parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm
că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă
puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa rpd_ ilfov@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă,
datată şi semnată sau la telefon: 021.224.61.57.

Prezenta Anexă este valabilă doar însoțită de Anexa 1 (Cerere de restituire)

