


 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

Aviz 

Conducătorul instituţiei/ Superiorul 

ierarhic 

                                                           
1
 Asociaţia Română pentru Transparenţă| Transparency International Romania, cu sediul în Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, et. 3, sector 

1,reprezentată legal prin dl. Victor Alistar, în calitate de director executiv, prelucrează în cadrul activităţilor desfăşurate în proiectele 
implementate, date cu caracter personal în baza notificării adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. Datele cu caracter personal cu privire la dumneavoastră sunt prelucrate în scop statistic. 

  

1. DATE PERSONALE
1
 ŞI DE CONTACT 

Dl./Dna (nume şi prenume) ...................................................................................................................... 

Data şi locul naşterii: anul ...................... luna ........................................... ziua ....................................... 

Localitatea ..................................................................... Judeţul ............................................................... 

Vechime în muncă (în specialitate) ................ ani. 

Adresa personală: Judeţ ..................................... localitate .................................................................... 

Str. ....................................................................................................Nr. ……………… Bl. …………… Sc. …………. Ap. 

……………. Sector …………………………………...Tel. .................................. E-mail ................................................ 

2. LOCUL DE MUNCĂ 
 

Denumirea instituţiei ................................................................................................................................. 

Funcţia ...................................................................................................................................................... 

Date de contact: Judeţ ..................................... localitate ......................................................................... 

tel. .................... fax ...................... e-mail ................................ 

3. EXPRIM INTERESUL DE A PARTICIPA LA URMĂTOARELE CURSURI 
Vă rugăm selectaţi perioada de timp în care aţi prefera să participaţi la unul dintre cele cinci  cursuri în domeniul 

dreptului concurenţei, cu tematica ajutorului de stat 

iulie   august   septembrie   

Având în vedere că tematica de curs este aceeaşi pentru fiecare dintre sesiunile de formare, vă rugăm să selectaţi o 

singură opţiune.  

Data: __________________________ 

Semnătura beneficiarului de formare: __________________________ 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 
 
 

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Asociaţia Română pentru Transparenţă| Transparency International Romania (TI-RO), cu sediul în Bd. General 
Gh. Magheru nr. 28-30, etaj 3, sector 1, Bucureşti, prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, 
în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter 
personal si circulaţia libera a acestor date, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii misiunii TI-RO de a dezvolta capacitatea 
actorilor sociali şi instituţionali să ia atitudine, să prevină şi să combată fenomenul corupţiei, prin activităţi de 
cercetare, documentare, informare, educare, consiliere legală şi sensibilizare a opiniei publice, precum şi prin 
implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile. 
Informaţiile furnizate sunt destinate utilizării de către TI-RO şi pot fi comunicate numai autorităţilor care 
gestionează fonduri europene şi organismelor intermediare aferente, în măsura în care aceste instituţii 
finanţează proiectele în cadrul cărora sunteţi beneficiari şi beneficiaţi de servicii furnizate de TI-RO. De 
asemenea, datele de contact pe care ni le oferiţi ne permit ca pe viitor să vă ţinem la curent cu activitatea 
noastră. 
Vă informăm că prin completarea şi transmiterea către TI-RO, prin orice mijloace, a formularelor de colectare a 
datelor cu caracter personal, vă exprimaţi consimţământul cu privire la colectarea, prelucrarea şi stocarea 
acestor date, inclusiv a celor privind apartenenţa la un grup vulnerabil, în termenii şi condiţiile enunţate în 
prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
În cazul în care refuzaţi furnizarea acestor date, TI-RO nu va putea presta sau furniza pentru dumneavoastră nici 
unul dintre serviciile pe care le derulează, deoarece finanţarea lor este condiţionată de realizarea unei statistici a 
beneficiarilor de servicii. 
Conform Legii nr. 677/2001, aveţi dreptul de a accesa datele cu caracter personal, de a solicita rectificarea 
acestora, de a nu fi supus unor decizii individuale automate, precum şi dreptul de a va adresa justiţiei pentru 
orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriţi să exercitaţi 
oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm 
să ne contactaţi. 
 
 
 
Date de contact: 
 

Transparency International Romania  
             Bd. General Gh. Magheru nr. 28-30,etaj 3, sector 1, Bucureşti 
             Tel.: +40 316 606000 
             Fax: +40 316 606 006 
             E-mail: georgiana.ciuta@transparency.org.ro 
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