Inreg. Nr....................
Data...........................
Achitat chit...............

Aprobat,

CERERE DE ADEZIUNE
Cererea se va completa citeţ şi cu caractere de tipar majuscule!
Se va anexa obligatoriu o copie a actului de identitate al solicitantului

Subsemnatul(a).......................................................... cu domiciliul în .................................................. strada
.............................................., nr.........., bloc......., scara......., etaj......, ap......., sector........., posesor(are) a BI /
CI seria ............, nr.............................., eliberat(ă) la data de ................................de către Sectia de Politie
.................................., avand cod numeric personal ........................................., vă rog să aprobaţi înscrierea
mea în rândul membrilor Asociatiei Culturale Pro Basarabia si Bucovina.
Data:....................
Localitate: ..............................
Telefon fix:.......................
Mobil:...............................
E-mail:..............................
www:.................................

Semnătura.............................

ADEZIUNE
Subsemnatul(a)......................................................cu datele personale menţionate mai sus, prin prezenta
recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi
Bucovina şi sunt de acord să îl respect.
Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să
respect normele de etică profesională şi conduită morală, să pun la dispoziţia acesteia
informaţiile de care dispun în vederea organizării sistemului public de informaţii, în beneficiul
comun al tuturor membrilor ei.
Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a
membrilor ei.
Data:.................... Semnătura.............................
Aprob:
Preşedinte

Subsemnatul sunt de acord ca datele cuprinse în această cerere să fie prelucrate şi utilizate în conformitate cu Legea nr.677/2001
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin aceasta înţeleg
să-mi pot exercita faţă de operator oricare şi toate drepturile ce-mi sunt conferite în acest sens de Legea nr.677/2001 menţionată mai
sus, inclusiv dar fără a mă limita la drepturile menţionate de art.12 – 15 din această lege şi anume, dreptul de acces, de intervenţie şi de
opoziţie în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor de către operatorul
ACPBB (Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina) este promovarea de servicii şi informaţii adresate direct membrilor ACPBB., prin
mijloace de genul poştei sau mijloace de marketing la distanţă, altele decât modalităţile promoţionale obişnuite.

