Număr înregistrare: ..........................
Data: .................................................
Taxare: .............................................
Către,
Camera Notarilor Publici Brasov
Biroul apostilă şi supralegalizare
A. Se completează de solicitant la depunerea actelor:
Subsemnatul(a)............................................................................................,
domiciliat(ă) în localitatea ........................................................................................,
str. ............................................................, nr. ......... sc. ..... ap. ..... judeţul/sectorul
.............................., nr. telefon ................................, posesor al actului de identitate
seria ......, nr. ............................., CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, vă rog să aprobați
apostilarea pe un nr. de .......... exemplare ale actului notarial reprezentând:
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................
Precizez că actul notarial a cărui apostilare o solicit aparține lui ..................
................................................................................................................................
Menționez că actul a cărui apostilare o solicit urmează a fi folosit în statul:
..................................................................................................................................
Anexez la prezenta:
- un nr. de .............. exemplare ale actului notarial care urmează să fie apostilat;
- atașarea variantei în limba română a actului notarial a cărui apostilarea se solicită, atunci când este cazul;
- copia actului de identitate;

Semnătura ........................................
(celui care completează cererea)

Data depunerii: ................................

B. Se completează de solicitant la eliberarea actelor:
Am primit un număr de .............. exemplare pe care s-a aplicat apostila.
Data eliberării.............................
Semnătura..................................
(celui care primeşte actele notariale apostilate)
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INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
PRELUCRATE DE
CAMERA NOTARILOR PUBLICI BRASOV
Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și
al Consiliului Uniunii Europene, 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).
Pentru înregistrarea cererii trebuie să furnizaţi datele cu caracter
personal, acestea fiind colectate cu scopul identificării solicitantului și al
efectuării calității acestuia în vederea soluționării cererii. Datele colectate nu
sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt
păstrate pe o perioadă determinată în conformitate cu legile în vigoare.
Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția
datelor beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la
restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și la
dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat.
Am luat la cunoștință:

Data:
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