Membru fondator:

ADEZIUNE
de membru la Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor- FPFA

Denumirea Patronatului ___________________________________________________________
Sediul:
Str. __________________________________________ nr. ______ bloc ________ sc.
_____
etaj
____
ap.
______Judeţul
___________________________
Localitatea
_______________cod poştal ____________Tel.: ________________Mobil: ____________
E-mail: _________________________website oficial:______________________________________
Înregistrat la Judecătoria________________
_________________________________________
potrivit Certificatului nr. _______/ _______ şi Sentinţei civile nr. ________/_______ pronunţată în
Dosarul nr. ________/_________Cod Fiscal nr. ___________________________
Cont
bancar
nr.
___________________________________
deschis
la
Banca
______________________________Sucursala ________________________________________
Solicităm pentru___________________________________________________ acordarea calităţii
de membru al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor- FPFA.
Am luat cunoştinţă şi ne exprimam acordul cu privire la scopul şi obiectivele FPFA, precum si
hotărârea de a acționa pentru realizarea lor.
Avem cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile membrilor FPFA conform statutului FPFA.
Declar
pe
propria
răspundere
că
sunt
reprezentantul
legal
al
____________________________________________ şi că toate informaţiile cuprinse în prezenta
adeziune corespund realităţii.
Această adeziune a fost completată şi semnată astăzi ______________________ în doua exemplare,
câte un exemplar pentru fiecare parte.
Depunem în copie certificată de parte pentru conformitate:
Statutul, lista cu componența organismului de conducere, Extras Proces verbal al Adunării Generale pentru
aderare la FPFA, precum şi listă membrii fondatori, datele lor de identificare, domeniul activităţii lor
principale, numărul de angajaţi.

______________________________
(Denumire Patronat)
________________________
(reprezentant legal)
________________________
(Semnătura şi stampila)
Nr. înregistrare FPFA _______ din ____________

Membru fondator:

CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Nume _______________________
Prenume ________________________
data nașterii _________________________
Sunt de acord ca operatorul de date cu caracter personal Federația Patronatelor Femeilor
Antreprenor FPFA să îmi prelucreze următoarele date cu caracter personal:
□ nume, prenume
□ serie/număr CI
□ cod numeric personal
□ adresa/nr. telefon □ date identificare companie
□ adresa e- mail
în scopul înscrierii cu drepturi depline in cadrul federașiei prin formularul de ADEZIUNE.
Datele mele pot fi utilizate de către operator in scop de marketing pentru informare cu privire
la servicii, evenimente sau alte activități ale operatorului.
□ NU sunt de acord
□ DA sunt de acord
Conform Legislației europene si naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am
fost informat ca beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a
prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de
prelucrare.
Perioada de păstrare a datelor mele este de 2 ani de la data încetării calității de membru.
Am fost informat ca am dreptul să mă opun prelucrării datelor personale care mă privesc și să
solicit ștergerea datelor. De asemenea am dreptul de a retrage acest consimțământ, fără a
afecta prelucrarea initiala. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi avea posibilitatea sa mă
adresez cu o cerere scrisă sau solicitare pe mail, datată şi semnată la adresa de mail
office@fpfa.com.ro
De asemenea, îmi este recunoscut dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sau justiției in situația încălcării
drepturilor mele privind prelucrările de date cu caracter personal.
Datele mele cu caracter personal
□ NU vor fi transferate către alte entități private
□ DA pot fi transferate în state din Uniunea Europeana, doar cu acordul meu scris.
DATA

SEMNATURA

