
FUNDAȚIA ARTOPROD 
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Aleea Parteneriatului, nr.12, Rm.Valcea, jud. Valcea 
 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, 

inițiala tatălui _____C.N.P ___________________________funcția _________________________ 

specialitatea (conform diplomei de studii) _____________________________________________ 

încadrat(ă) ca: titular |__|, suplinitor calificat |__|, detașat |__|, la unitatea 

şcolară __________________________________________________________________________ 

din localitatea ________________________________ județul ____________________________ , 

e-mail _______________________________________ , telefon ___________________________ , 

 vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la cursul de formare continuă: 

________________________________________________________________________________ 

 

Date contact:  

-mail: artoprodsrl@yahoo.com 

-telefon : 0740254906, 0752307485 

 

Data:   

Semnătura: ____________________________ 

 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume)_________________________________________________, în calitate de participant la activitățile 

de formare furnizate de FUNDAȚIA ARTOPROD, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal de către FUNDAȚIA ARTOPROD. Acestea vor fi folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului de 

formare și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale. Acestea NU vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea 

publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile 

legii. 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile:  

• Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Directivei 2002/58/CE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea 

nr. 506/2004.  

• Regulamentului (UE) 2016/679 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, aplicabil 

din 25 mai 2018)  

• Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de 

aplicare a legii.  

 

Data:  

Semnătura: ____________________________ 

mailto:artoprodsrl@yahoo.com

