
CONSIMȚĂMÂNT 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

                         - Persoane fizice care completeaza Declaratia 230 - 

 

Asociația  MUZE – Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans, cu sediul în Voluntari, 
Intrarea Niță Pintea nr. 2, et., 2, cam. 1, înregistrată sub nr. 1547/A/2020, reprezentată prin 
Președinte Ailenei Răzvan Adrian, în calitate de Operator, având în vedere prevederile 
Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, va prelucra 
următoarele categorii de date 

 Date de identificare: Nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP  
 Date de contact: telefon, adresa de email 
 Semnătura 

 

Scopurile prelucrarii datelor sunt:  

 Derulare campanie de redirectionare a 3,5% din impozitul datorat, în scopul sprijinirii 
activității Asociației MUZE – Asociația pentru Teatru, Film, Muziă și Dans”  

 Depunerea online a formularelor 230 în baza de date ANAF sau la oficiile postale. 

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani de la încheierea campaniei. În cazul în care există implicații 
financiare în legătura cu aceste date, acestea vor fi păstrate timp de 10 ani conform obligaţiei 
legale de păstrare a documentelor financiar contabile. Consimţământul de a prelucra datele 
personale, poate fi oricând retras printr-o solicitare scrisă, adresată Asociației MUZE – 

Asociația pentru Teatru, Film, Muzicî și Dans la adresa de e-mail office@asociatiamuze.ro  

Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor ce s-a desfășurat înainte 
de retragerea acestuia.  

 

Subsemnatul(a)…………………………………………......................................... născut ȋn data 
de........................, cu domiciliul în............................................................, identificat cu CNP 
..................... ,în calitate de Persoana Vizată,  

îmi exprim consimțământul în mod expres cu privire la  colectarea şi prelucrarea datelor mele 
cu caracter personal de către MUZE – Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans, în 
scopul descris mai sus și declar că sunt de acord ca aceasta să predea în numele și pentru 
subsemnatul  Declaratia 230, la ANAF sau prin oficiile postale, pe bază de borderou sau online.   

            Doresc să primesc anual informații cu privire formularul 230, prin e-mail. 

   DATA                                                                                               SEMNĂTURA            
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