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Aprobat, 
 

CERERE DE INSCRIERE 

                                                                                                                                      FOTO 
 
 

 
 

DATE PERSONALE 

 

Nume:  Prenume:  

 

Data si locul nasterii:  

 

Domiciliul: Tara Judet/Provincie Localitate Cod 

 

Adresa postala:  

 

Numar de telefon e-mail 

 

                 Universitate :  

STUDII    Facultate: 

                 Specialitate : Anul absolvirii:     

                  

Alte studii sau cursuri atestate: 

(anexez copii ale tuturor studiilor declarate) 

 
Titluri stiintifice:  

 

LOCURI DE MUNCA REPREZENTATIVE 

Locul de munca (denumire,abrev. si adresa) 

     Perioada 

Functia Atributii  principale  De la data 

 zi-luna-an 

   La data 

 zi-luna-an 

     

     

Domeniul de activitate pentru care sunt specializat: 

Filiala/sucursala sau societatea AGIR din care doresc sa fac parte: 

 

Ma oblig sa respect Statutul AGIR si Codul de Etica profesionala si declar pe propria raspundere ca nu 

am cazier. 

 

Sunt de acord cu stocarea datelor cu caracter personal si prelucrarea acestora in scopul declarat al 

asociatiei. 

 

 



În conformitate cu legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal , membrul AGIR  are 
următoarele drepturi (Art.12 – 22 din Regulamentul (UE) 2016/679 ): 

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact 
ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, 

categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența 

drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și 
condițiile în care pot fi exercitate; 

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la Angajator la cerere și în mod gratuit, 
confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta; 

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor 

inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete; 
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod 

gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal 
care privesc acea persoană; 

Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în 

măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu 
scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora; 

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit,datele cu 
caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum 

și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Angajator către alt operator de date, în măsura în care sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și 

legitime legate de situația sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei 
prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a 

obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin 
mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau 

o afectează în mod similar într–o măsură semnificativă; 
Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru 
apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 

care au fost încălcate. 
Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în 

vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii 

anterioare, ne puteți contacta la adresa: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 118, sect. 1.prin cerere scrisa sau pe 
email la adresa office@agir.ro.  

Asociația se angajează să garanteze siguranța informațiilor cu caracter personal prin implementarea unor 
măsuri tehnice, administrative și fizice și limitarea accesului la aceste date doar persoanelor care au nevoie 

de aceste informații în scopuri profesionale. 

 
Data: Semnatura: ............................. 

mailto:office@agir.ro

