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Nr. _______/____________

CERERE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/subsemnata………………………………......................………., fiul/fiica lui
(tata).........................................................și al (mama)...................................................... data/locul
naşterii.....................................................județ................................................ cu domiciliul stabil în
localitatea...................................Str..........................................nr.................................județ.................
având actul de identitate cu seria ............. nr. ………... eliberat de …………….................................
la data de ………........……........, cod numeric personal....................................................... telefon
mobil.............................,
Doresc să particip la cursul de:

Nr.crt.

Denumirea programului de formare (perfecţionare, specializare, calificare)

1.
Actele necesare la înscriere sunt:
copie act de identitate;
copie certificat de naștere;
copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
copie diplomă studii;
adeverință de la medicul de familie „ apt pentru curs”.
Dovada achitatii taxei de curs ( 400 lei la inscriere si 300 lei pana cel tarziu inainte de examen)
Nota: Pentru persoanele care achita integral taxa de curs la data depunerii cererii se aplica un discount de
10% din valoarea cursului.

Data:

Semnătura:

Notă: Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de S.C. SMART ACADEMY S.R.L. în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Anexăm
prezentei cereri Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Această notă vă informează despre modul în care SC SMART ACADEMY SRL prelucrează datele
cu caracter personal ale persoanelor care beneficiază de cursurile noastre de formare profesională, în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulatțe a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare GDPR).
1.

Cine vă prelucrează datele cu caracter personal

SMART ACADEMY SRL, în calitate de furnizor de formare profesională, are sediul în. ALBA IULIA,
str.MOLDOVEI, nr.4, judeţul ALBA, CUI.30123544, înregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Alba sub
nr.J1/796/2017.
Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor:
E-mail: office@smartacademy.ro
Tel: 0358/401575
2.

Care sunt datele prelucrate

Principalele tipuri de date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, numele părinților, CNP, serie și
număr CI, data și locul nașterii, domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail, semnătura, contul IBAN,
participarea și rezultate obținute în cadrul sesiunilor de pregătire teoretică și practică, nota obținută la
absolvire, număr matricol, fotografie, înregistrare video, precum și date cu caracter personale conținute în
următoarele documente: copie CI, copie certificate de naștere, copie certificat de căsătorie, copie diplomă de
studii, adeverință privind starea de sănătate.
3.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea încheierii și executării contractului de
formare profesională la care sunteți parte, în următoarele scopuri principale: înscrierea Dumneavoastră,
întocmirea facturilor și chitanțelor și rapoartelor financiar contabile, organizarea și susținerea cursului,
informarea Dumneavoastră (prin e-mail/telefonic) cu privire la data, ora și locația sesiunilor de pregătire/a
examenului de absolvire, transmiterea de materialelor de curs, păstrarea evidenței participării și a activității
la curs, examinarea și emiterea certificatului de absolvire.
De asemenea, datele Dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea îndeplinirii cerințelor legale sau de
reglementare care ne revin în calitate de furnizori de servicii de formare profesională. Cu titlu exemplificativ:
cele aplicabile procesului de emitere a certificatelor de absolvire a programelor de formare/obligații legale și
cerințe din partea Autorității Naționale pentru Calificări/Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare
profesională a adulților a județului Alba sau ale altor autorități.
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal prevăzute de lege atrage imposibilitatea semnării contractului
de formare profesională.
Pe baza consimțământului Dumneavoastră, ne oferiți dreptul de a vă prelucra datele și în alte scopuri:
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4.

Prin realizarea de fotografii/înregistrări video în cadrul sesiunilor de pregătire, în scopul promovării
pe website-ul www.smartacademy.ro și pe canalele de social media administrate de SC SMART
ACADEMY SRL
Prin transmiterea de newsletter după finalizarea cursului, cu privire la anunțuri și alte informații cu
privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promoționale.
Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de
prelucrare menționate în prezenta notă de informare și ulterior, potrivit obligațiilor legale ce țin de arhivarea
documentelor.
În ceea ce privește comunicările de marketing, puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment prin
simpla accesare a linkului de ,,Dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.
5.
Cui transmitem datele prelucrate
Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu principiile GDPR,
în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină
confidențialitate și siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la: ANAF,
Autoritatea Națională pentru Calificări, Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a
adulților a județului Alba, Ministerul Educației și Cercetării, precum și furnizori de servicii: mentenanță IT,
marketing, curierat.
6.

Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de GDPR: dreptul la
informare, acces, rectificare, ștergere, opoziție, portabilitate, restricționarea prelucrării datelor cu caracter
personal și de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată.
În cazul în care considerați că drepturile Dumneavoastră în materie de protecție a datelor cu caracter personal
au fost lezate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice informații suplimentare privind prelucrarea datelor
cu caracter personal vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail:
office@smartacademy.ro .

