FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul _______________________________________ tata ____________________
mama _________________ CNP ____________________ data naşterii ________________
locul naşterii _______________ judeţul ____________ posesor al buletinului de identitate
seria ______ nr. ___________ eliberat de _________________________ la data de ________ ,
domiciliat in:
______________________________________________________________________________
__________, tel.: ________________, e-mail:_______________________________.
doresc să mă inscriu la Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac"-Gheorgheni, clasa a _________
profesional / liceal,
domeniul/calificarea ...............................................................................................................
Limbile moderne studiate: L1.___________________L 2._____________________
Solicit cazare in internatul liceului din data de 14 septembrie 2020 DA /NU
Declar că mă angajez : 1. să respect regulamentul de funcţionare a şcolilor si liceelor
2. regulamentul de ordine interioară a şcolii
3. să efectuez practica conform programării stabilite de conducerea
liceului.
Data_____________________________
Semnătura: elev_________________________________

părinte________________________________

Acord privind utilizarea datelor personale

Subsemnatul/a.......................................................................domiciliat/ă în localitatea
......................................... județul.......................................,
strada............................................................, nr.................,bl...................
sc..........., et..............., ap............,cod poștal......................... posesor al CI , seria.........,
numărul.........................., eliberat de ..............................., la data de..................................,
CNP................................................., în calitate de parinte al elevului ........................................
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de
către Colegiul Tehnic Batthyány Ignác, Gheorgheni.
Sunt de acord cu utilizarea fotografiilor, imaginilor video și a testimonialelor în scopul
promovării activităților și diseminării rezultatelor obţinute în cursul pregătirii școlare.
Confirm faptul că am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă
prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004 și că
îmi cunosc drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Nume și prenume: ...............................................
Semnătură: .............................................
Data:...................................

Anexa 1
Nr.............../...................

CERERE
Domnule director/doamnă director,
Subsemnatul/subsemnata, ............................................................................. (nume, iniţiala
tatălui, prenume), având CNP, ........................................................., părinte/reprezentant legal
al elevului/elev major ................................................................................... (nume, prenume),
înscris/

înscrisă

în

anul

şcolar

..........

-

..........

în

unitatea

de

învăţământ

................................................................................................. (numele unităţii de învăţământ),
din .................................................... (numele localităţii), judeţul ..........................................,
în clasa ..................., prin prezenta solicit participarea fiicei mele/fiului meu/mea la orele de
religie.
Menţionez că doresc participarea fiicei mele/fiului meu/mea la orele de religie ale
cultului ..............................................................................

(se va trece numele cultului

solicitat, din lista cultelor recunoscute prezentată mai jos, conform prevederilor Legii cultelor
nr. 489/2006).

Data

Semnătura,
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