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NR. ÎNREGISTRARE : ..............................     APROBARE: ............................... 

 

o CERERE DE ADEZIUNE / CONFIRMARE 
o NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

DATELE PERSONALE  

NUMELE  

PRENUMELE  

CNP  

NUMĂR TELEFON  

ADRESĂ EMAIL  

ADRESA  

LOCALITATE / SECTOR  

STRADA   

NUMĂR  

JUDEȚ   

OPTIONAL: STUDII / PROFESIE / OCUPAȚIE   

STUDII  

PROFESIA  

OCUPAȚIA  

LOCUL DE MUNCĂ  

OPTIONAL: VECHIMEA IN ORGANIZATIE  

MEMBRU AL ORGANIZAȚIEI LOCALE  

DIN DATA   

FUNCȚIA DEȚINUTA ACUM  

o Calitatea de membrul al formațiunii politice UCDR se dobândește la momentul aprobării prezentei 
cereri de Biroul Executiv al organizației locale competente potrivit Statutului; 

o Apartenența la UCDR se atribuie până la formularea cererii de retragere, încetarea calității de 
membru ca sancțiune disciplinară sau încetarea in cazurile prevăzute in mod expres de lege; 

o Subsemnatul declar ca cunosc prevederile Statutului UCDR și îndeplinesc condițiile necesare 
pentru a fi membru UCDR; 

o Subsemnatul, declar pe propria răspundere ca nu sunt membru al unui alt partid politic; 
o Subsemnatul mă oblig să respect Statutul UCDR  

Data: .......................................... 

 

       Semnătura: .................................... 
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NOTA DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Partidul Uniunea Creștină Democrată din România , cu sediul in Cluj-Napoca, Colonia Breaza nr. 
22 A jud. Cluj, cu ocazia formulării cererii de aderare vă aducem la cunoștință următoarele:  

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod 
direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, 
precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal, adresa 
de email precum și toate celelalte date personale furnizate prin prezenta cerere de adeziune la 
UCDR, pentru îndeplinirea obiectivelor organizației, comunicarea cu dvs. și pentru îndeplinirea 
tuturor obligațiilor administrative și organizaționale. 

3.  Datele personalele vor fi păstrate exclusiv pe perioada in care sunteți membru al Partidului 
UCDR. 

4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea 
de profil. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace 
tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare 
incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. 

5. Respectăm și asigurăm confidențialitatea datelor personale furnizate. Nu dezvăluim datele 
decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. 
Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație legala, ci și o valoare esențială. 

6. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară 
scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale ale 
organizației UCDR. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. 

7. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni 
le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. 
Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice 
executarea obligațiilor organizației față de dvs.. În acest caz UCDR este exonerat de răspundere. 
Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este 
asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde 
neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.  

Subsemnatul, [...........................................................…], astăzi, […................]. am luată cunoștință 
și am înțeles deplin informarea. 


