CASA DE AJUTOR RECIPROC „OLT”IFN
SFÂNTU GHEORGHE

SE APROBĂ
Preşedinte____________

C E R E R E D E Î N S C R I E R E
Nr…………..din data de…………………..

Fişa nr. ___________

Subsemnatul* (a)___________________________________cu domiciliul în _________________________
str ____________________ nr.___ bl.___sc.__ etaj__ap.__ judeţul____________telefon_______________,
posesor B.I.(C.I.)seria_____nr.__________eliberat(ă) de________________la data de___/___/_______cod
numeric personal_____________________________, născut(ă) la data de_____________________, în
localitatea__________________jud.______fiul/fiica lui________________şi al_________________salariat
la______________________cu
sediul
în_______________str._______________nr.___în
funcţia
de________________________telefon serviciu________________, vă rog să mă înscrieţi ca membru al
Casei de Ajutor Reciproc “Olt”. Am luat cunoştinţă de statutul C.A.R. şi mă oblig să respect prevederile lui,
hotărârile Adunării Generale a Membrilor (Conferință) C.A.R. OLT şi ale Consiliului Director, să contribui la
întărirea C.A.R. şi să anunţ orice schimbare a locului de muncă sau a domiciliului.
Sunt de acord cu plata cotizaţiei și cu reţinerea lunară a acestei sume din fondul social, conform Ordonanței
Guvernului nr.26/2000 și a Hotărârii Conferinței anuale a membrilor C.A.R.OLT din 19.03.2006.
Valoarea cotizației lunare este stabilit și aprobat de către Consiliul Director din data de 23.11.2017, astfel:
4 lei/lună pentru sume până 30000 lei, sau 6 lei/lună pentru sume între 30000-60000 lei, sau 8 lei/lună pentru
sume peste 60000 lei în fond social.
Sunt de acord să achit taxa de înscriere în suma de ______lei şi fond social în suma de ___________lei.
CLAUZĂ DE ÎMPUTERNICIRE**

CLAUZĂ DE ÎMPUTERNICIRE***

Numele şi prenumele_________________________
Locul şi data naşterii _________________________
Specimenul de semnătură______________________
Semnătura titularului _________________________
Cod Numeric Personal ________________________

Numele şi prenumele___________________
Locul şi data naşterii___________________
Specimenul de semnătură_______________
Semnătura titularului ___________________
Cod Numeric Personal __________________

Specimenele de semnături sunt valabile începând cu data de:______________________.
Subsemnatul, Declar că sunt de acord şi autorizez CAR OLT-IFN (înreg. sub nr.4107 din reg.de evidenţă a
operatorilor de date personale) în mod expres să prelucreze şi să stocheze orice fel de date cu caracter personal
înregistrate pe numele meu, respectiv cunosc că am dreptul de a fi informat, de acces la date, de intervenţie asupra
datelor, de opoziţie, dreptul de a mă adresa ANSDCP sau justiţiei, conform cu prevederile Regulamentului UE
2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Data ____________

Semnătura _________________

De unde ați aflat despre CAR OLT?
Bifați căsuța corespunzătoare
- De la prieteni/cunoștințe/colegi
- Din ziare
- De pe Facebook
- De pe pagina web: www.oltcar.ro
- De pe pliante din cutia poștală
- Din reclame radio
- Altele. Precizați:__________________

Verificat ________________

Anexa nr.3

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
*Subsemnatul _______________________________ , îmi exprim consimtământul ca după înscrierea mea ca membru a
C.A.R OLT IFN, aceasta, în calitate de operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele mele personale, care sunt oferite
de mine prin cererea de înscriere, precum și să colecteze, să prelucreze datele mele cu caracter personal pe durata cât îmi mențin
calitatea de membru.
Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al C.A.R. OLT IFN elaborat în
conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de:
a fi informat, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege.
Consimt ca informațiile înregistrate de către C.A.R. OLT IFN pot fi comunicate către autoritățiile/instituțiille abilitate prin
lege, către entități de grup, către Federația Caselor de Ajutor Reciproc din Romînia. și entitățiile din cadrul acestuia.
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, și anume pentru identificarea persoanei mele, gestionarea riscurilor financiare ale operatorului,
conformarea cu prevederile legale care privesc activitatea Caselor de Ajutor Reciproc.
Am fost informat că pot să îmi retrag oricând prezentul consimțămînt.
Semnătura
Data:

**Subsemnatul _______________________________ , îmi exprim consimtământul ca C.A.R OLT IFN, în calitate de
operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele mele personale, care sunt oferite de mine prin cerere, precum și să
colecteze, să prelucreze datele mele cu caracter personal pe durata cât îmi mențin calitatea de împuternicit.
Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al C.A.R. OLT IFN elaborat în
conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de:
a fi informat, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție,dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege.
Consimt ca informațiile înregistrate de către C.A.R. OLT IFN pot fi comunicate către autoritățiile/instituțiile abilitate prin
lege, către entități de grup, către Federația Caselor de Ajutor Reciproc din România. și entitățiile din cadrul acestuia.
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, și anume pentru identificarea persoanei mele, gestionarea riscurilor financiare ale operatorului,
conformarea cu prevederile legale care privesc activitatea Caselor de Ajutor Reciproc.
Am fost informat că pot să îmi retrag oricând prezentul consimțămînt.
Semnătura
Data:

***Subsemnatul _______________________________ , îmi exprim consimtământul ca C.A.R OLT IFN, în calitate de
operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele mele personale, care sunt oferite de mine prin cerere, precum și să
colecteze, să prelucreze datele mele cu caracter personal pe durata cât îmi mențin calitatea de împuternicit.
Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al C.A.R. OLT IFN elaborat în
conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de:
a fi informat, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție,dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege.
Consimt ca informațiile înregistrate de către C.A.R. OLT IFN pot fi comunicate către autoritățiile/instituțiile abilitate prin
lege, către entități de grup, către Federația Caselor de Ajutor Reciproc din România. și entitățiile din cadrul acestuia.
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, și anume pentru identificarea persoanei mele, gestionarea riscurilor financiare ale operatorului,
conformarea cu prevederile legale care privesc activitatea Caselor de Ajutor Reciproc.
Am fost informat că pot să îmi retrag oricând prezentul consimțămînt.
Semnătura
Data:

