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L.S. __________________________

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul _______________________________________________, domiciliat
în __________________________________, str. ________________________________,
nr. ______, bl. _______, sc. _____, et. ____, ap. ___, jud. __________________________,
C.I. seria _____, nr. _______________, CNP ______________________________, de
profesie ______________________________________, având locul de muncă la
______________________________________________________________,
solicit înscrierea în Asociaţia „LIGA MILITARILOR PROFESIONIŞTI”, al cărei Statut îl
cunosc şi pe care mă oblig să-l respect întru totul.
Data__________________

Semnătura ______________________

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/Subsemnata
_______________________________________________________,
CNP
__________________________________, domiciliat/ă in _________________________________________,
strada _________________________________________, nr.______, bl. ________, sc. ______, ap. ______,
judetul ____________________________, posesor al C.I. seria ______, nr. ____________, eliberată de
______________________________, la data de ________________________, declar, in mod EXPRES ȘI
FĂRĂ ECHIVOC, pe propria răspundere, cunoscând faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului
constituie infracţiunea de fals în declarații și se pedepsește conform art. 326 Cod Penal, că ÎMI EXPRIM
CONSIMȚĂMÂNTUL ca Asociaţia „LIGA MILITARILOR PROFESIONIŞTI” să colecteze, să utilizeze și să
prelucreze datele mele cu caracter personal utilizând mijloace manuale / informatice.
□ Am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial și că îmi pot exercita toate drepturile
prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal a persoanelor și
libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în special următoarele drepturi:
dreptul la informare, dreptul la acces date, dreptul la intervenții asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale,dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la acces în justiție.
□ Consimt ca în temeiul Regulamentului UE 2016/679, să-mi fie reținute copii ale eventualelor documente
justificative solicitate.
□ Am luat la cunoștință și sunt de acord cu necesitatea prelevării și prelucrării datelor mele cu caracter
personal.

Data ____________________

Semnătura ______________________

NOTA SECRETARULUI L.M.P.: la data luării în evidenţă, solicitantul a achitat o sumă în cuantum
de _______________ lei, reprezentând cotizaţia _______________________________________.

