FORMAROM S R.L.
CUI 17368989, J31/208/2005
Sediu social: Județ Sălaj, localitatea Zalău,
Bd. Mihai Viteazul, Bl B.120, sc.A, ap.21
Tel. 0724-522308, 0264-599303
Email : office@formarom.ro
Website : www.formarom.ro

FIȘA DE ÎNSCRIERE
-CURS DE SPECIALIZARE/PERFECȚIONARE_______________________________________S.R.L. / INSTITUȚIE cu sediul
socialîn____________________________________,str.______________________, nr.____,
CUI____________,J____/______________, tel/fax________________, IBAN_______________________,
e-mail______________________, reprezentant legal ____________________________.
( se completează în cazul în care doriți factură pe firma)
DATE CURSANT:
NUMELE _________________________, PRENUMELE ______________________
PRENUME MAMA ___________________,PRENUME TATA___________________
LOCUL NASTERII__________________, CNP_____________________
TELEFON ____________________,ADRESA DE E-MAIL _________________________________________
ULTIMA ȘCOALĂ ______________________, absolvită în anul_________
o Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scopul aplicării REGULAMENTUL (UE)
2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, în condiția respectării întocmai a
drepturilor persoanei vizate și doresc să primesc periodic anunțuri cu privire la ofertele d-voastră. prin
telefon, sms sau e-mail.
o NU sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal și nu doresc să primesc periodic anunțuri cu
privire la ofertele d-voastră. prin telefon, sms sau e-mail.
(va rugăm să va exprimați opțiunea cu privire la prelucrarea datelor d-voastră.prin bifare)
CERERE
Subsemnatul/a ______________________________, prin prezența solicit înscrierea la cursul organizat de către
Formarom S.R.L. pentru specializarea/perfecționarea “_______________________”.
Mă oblig să anexez următoarele acte :


Copie act de identitate, Copie ceritificat de naștere



Copie ultimul act de studii conform solicitării condițiilor de acces la curs,



Act medical doveditor –apt pentru curs

Dată

Nume prenume și semnătură
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CONSIMȚĂMÂNT

ANEXĂ LA CTR. DE FORMARE PROFESIONALĂ NR….
În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor),
Subsemnatul (se include toate datele personale pe care persoană la pune la dispoziție), îmi dau în
mod expres și neechivoc consimțământul că următoarele date personale :
Nume, prenume _____________________________, CNP____________________, fiul lui ( prenume
tată ) ________________ și al( prenume mama) _______________________, născut în
localitatea_____________________, judetul___________________, la dată de _____________________, ,
domiciliat în localitatea ____________________, str.______________________, nr._______,
Ap._______________, telefon_________________, e-mail___________________________,
să fie prelucrate de către FORMAROM S.R.L, J31/208/2005, CUI 17368989, cu sediul social în Zalău,
județ Sălaj, B-dul.Mihai Viteazul, B120, sc.A, ap.21, rezentată prin Muntean Eugen Vasile, cu ocazia exprimării
consimțământului, reprezentantul legal al Formarom SRL,
d-na KIRALY DENISA MIHAELA, având funcția de FUNCȚIONAR ECONOMIC, mi-a adus la cunoștință, în
scopul exercitării dreptului meu la informare, prevăzut la art. 13 al. 1 din Regulamentul Uniunii Europene nr.
2016/679, următoarele:
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și ale reprezentantului acestuia sunt: către FORMAROM
S.R.L, J31/208/2005, CUI 17368989, cu sediul social în Zalău, județ Sălaj, B-dul.Mihai Viteazul, B120, sc.A,
ap.21, tel 0724-522308,0260-613433, 0264-599303
(b) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt: în conformitate cu clauzele contractului,
inclusiv aspectele privind marketingul direct – participarea la programe de formare profesională a adulților și
prezentări periodice a ofertelor furnizorului de formare profesională a adulților, iar temeiul juridic al prelucrării, îl
constituie :
contractul de formare profesională .
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal (d) dacă este cazul, intenția
operatorului de a transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și
existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate
la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau
corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la
dispoziție.
- nu este cazul (e) perioada datele cu caracter personal vor fi stocate datele pentru perioada
- pe durata funcționarii societății comerciale
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(f) Aveți dreptul de a solicită operatorului, accesul la datele dumneavoastă personale, rectificarea, ștergerea
acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și a dreptul la portabilitatea datelor;
(g) De asemenea aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(h) Aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(i) Vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru încheierea
contractului menționat mai sus, motiv pentru care sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal,
consecințele nerespectării acestei obligații conducând la anularea contractului;
(j) Vă informăm că există un proces decizional automatizat care include crearea de profiluri, în
scopul…………, necesare operatorului în scopul…………, profiluri care nu vor fi făcute publice și care nu vă
vor afecta în niciun fel (dacă nu creați profiluri nu trebuie facută informarea de la litera f)- NU E CAZUL.
(k) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop
decât cel pentru care acestea au fost colectate, precizate mai sus, vă informăm că operatorul o să vă
furnizeze, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice
informații suplimentare relevante.
REPREZENTANT LEGAL OPERATOR
KIRALY DENISA MIHAELA
DATĂ

PERSOANĂ VIZATĂ

