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SOS Satele Copiilor Romania 

RO84 BACX 0000 0010 8000 3013 

3,5%



ÎMPUTERNICIRE 

pentru depunerea Declaraţiei 230, privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozit 

aferent anului 2022 

 
Subsemnata/Subsemnatul (nume, prenume):_       _ 

având domiciliul (stradă, număr, bloc, etaj, etaj, localitate, județ, cod poștal): 

   _ _ 

Email: Telefon:    

Carte de Identitate seria      _ numărul cod numeric personal | | | | | | | | | | | | | | ,     

împuternicesc prin prezenta Asociația SOS Satele Copiilor, ca în numele meu şi pentru mine, să depună 

Declaraţia 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat -, 

la organele fiscale competente, în vederea direcţionării 3,5% din impozitul anual către Asociatia SOS Satele 

Copiilor, Bucuresti, având CUI 7108752 şi Cont RO84BACX0000001080003013, deschis la Unicredit Bank. 

În scopul menţionat mai sus, mandatarul meu va putea efectua toate demersurile  necesare. 

 
Semnătura Contribuabilului Data 

 

………………………………………… 

 
 

CONSIMȚĂMÂNT privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Asociația SOS Satele Copiilor România, cu sediul în Calea Floreasca nr 165, sector 1, București, România, în calitate de 

Operator prelucrează datele tale cu caracter personal, în calitate de persoană vizată astfel: nume, prenume, adresă, 

CNP, Serie, Număr CI, Telefon, adresă de e-mail, Semnătură. 

Scopul prelucrării datelor: Derularea campaniei de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit, pentru sprijinirea 

asociației SOS Satele Copiilor România și Depunerea online a formularelor 230 în baza de date ANAF sau la oficiile 

poștale, pe bază de borderou. 

Datele vor fi păstrate timp de 2 ani de la încheierea campaniei. Pentru a vă retrage consimțământul vă rugăm să trimiteți 

un e-mail la data.protection@sos-satelecopiilor.ro sau o adresă scrisă la sediul din calea Floreasca 165, în atenția DPO. 

Datele procesate sunt stocate conform reglementarilor de securitate în vigoare pe calculatoarele Asociației SOS Satele 

Copiilor Romania și pe serverele Office 365 deținute de Microsoft. 

 
Am luat la cunoștință de nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Semnătura, 

.................................... 

mailto:data.protection@sos-satelecopiilor.ro

