CASA DE AJUTOR RECIPROC
ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N.

Reset

Copie1 BI / CI / Paşaport, conform cu originalul !

1, Înainte de listare, Citiţi toate indicaţiile de mai jos, apoi acţionaţi butonul RESET (din dreapta sus) !

2, Ptr. a transmite fotocopia unui Nou document de identitate, trebuie să inseraţi în acest pdf, cu funcţia Stamp, o scanare a acestuia !

3, Dacă nu aveţi posibilitatea de scanare şi inserare, listaţi Blanck, apoi suprapuneţi în chenar Noul act şi fotocopiaţi încă o dată !

4, După fotocopiere, completaţi şi semnaţi documentul, în casetele respective !

5, Dacă doriţi să modificaţi şi alte date personale, înscrieţi-le aici (sau pe verso), editate sau de mână (lizibil) !

6, În cazul în care editaţi electronic sau de mână, documentul trebuie semnat, în oricare dintre posibilităţi, dar nu cu culoarea negru !

DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul(a) ________________________________________________________, îmi exprim consimţământul ca C.A.R.
ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N., în calitate de operator de date cu caracter personal, să colecteze şi / sau să prelucreze datele
mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine prin prezenta cerere, pe durata cât am calitatea de girant/membru CAR.
Am luat la cunoştinţă de Politica de Confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT
VASLUI I.F.N., elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679 / 2016 privind protecţia datelor cu
caracter personal, respectiv dreptul de: a fi informat, de acces la date, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, dreptul de
a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau Justiţiei, pentru apărarea drepturilor
garantate de lege.
Consimt ca informaţiile înregistrate de către C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N., să poată fi comunicate către autorităţile /
instituţiile abilitate prin lege, către entităţi de grup, către Uniunea Naţională a C.A.R. şi Uniunea Teritorială Judeţeană a
C.A.R şi entităţile din cadrul acestora, precum şi pentru înscrierea în baza de date comună constituită la nivelul U.N.C.A.R.,
accesibilă numai unităţiilor C.A.R. afiliate.
Consimt ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către operator, deoarece am fost informat de scopul
pentru care au fost cerute aceste date, şi anume pentru identificarea persoanei mele, gestionarea riscurilor financiare ale
operatorului, conformarea cu prevederile legale care privesc activitatea CAR.
Am fost informat că pot să îmi retrag oricând prezentul consimţământ.
Semnătură (scanată / electronică) titular

1

Formular folosit exclusiv de C.A.R. – I.F.N., afiliate la Sistemul U.N.CAR.S.R.

