COLEGIUL NATIONAL”ION LUCA CARAGIALE” PLOIESTI
Str. Gh. Doja Nr.98 Tel/Fax:0244.522.340
testareclasa5a@cn-caragiale.ro

Nr………/…………..

Doamnă Director,
Subsemnatul/a, .............................................................vă rog să aprobaţi înscrierea
fiului meu/fiicei mele..............................................................................................................,
CNP.....................................................,
absolvent/ă
al/a
clasei
a
IV-a
la
Şcoala..............................................................................................................................,
pentru testare în vederea constituirii claselor a V-a 2021-2022.( Atașez la prezenta cerere
copie de pe certificatul de naștere al minorului/minorei)
Optez în ordine pentru următoarele:
Opţiunea 1 ............................................................
Opţiunea 2 ............................................................
Opţiunea 3 ............................................................
Opţiunea 4 - clasa cu program normal.....................
(completați DA sau NU în funcție de dorința dumneavoastră)
Telefon.....................
Data...............

Semnătura .........................

Doamnei Director al Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti
Stimați Părinți,
COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI respectă noile
reglementări GDPR, impuse de Uniunea Europeană, care au intrat în vigoare începând cu data de 25 mai
2018, privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.
Fără acordul utilizării datelor dumneavoastră personale suntem în imposibilitatea de a:
Înscrie copilul dumneavoastră la TESTAREA PENTRU CONSTITUIREA CLASELOR a V-a în anul
școlar 2021-2022;
Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanență că
sistemele noastre de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și sunt aliniate la cerințele
regulamentelor și legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.
Noul sistem de gestionare a datelor personale va garanta o securitate sporită a acestora. Prin
intermediul acestui document vă solicităm ACORDUL utilizării acestor date.
Care sunt datele cu caracter personal folosite de organizatorul TESTĂRII ?

Nume și prenume/parinte/elev

Codul numeric personal /elev

Număr de telefon

Unitatea de învățământ la care copilul a absolvit clasa a IV-a
Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal:

Dreptul la acces

Dreptul la rectificare

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Dreptul la opoziţie

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile de mai sus.
Data ________________________
Părinte 1____________________________

Părinte 2____________________________

Numele și prenumele în clar și semnătura

