Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)
Filiala ________________________
Nr. _____________________

Cerere de aderare
Subsemnata / subsemnatul ___________________________________
domiciliat în localitatea _______________________________________
str. ...................................nr........bl......... sc......... ap................
telefon........................... născut la data de ........................ în localitatea
................................ de profesie ......................, cu locul de muncă la
.............................., doresc să mă înscriu ca membru simpatizant al
Forumului Democrat al Germanilor din România, filiala .....................
Doresc să particip la activităţile iniţiate de F.D.G.R. şi să-mi aduc aportul
pentru sprijinirea acestuia.
Sunt de acord cu plata cotizaţiei lunare stabilite de consiliul de
conducere, luând la cunoştinţă că neplata cotizaţiei timp de 12 luni va
avea ca urmare excluderea mea din F.D.G.R.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în
această cerere de aderare (inclusiv pe verso), în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
Localitatea_______________ Data _________ Semnătura _________
Observaţii________________________________________________

Acceptul consiliului de conducere::
Data ______________ Semnătura preşedintelui_________________

Nume:
Prenume:
Adresa:
Telefon / Fax:
E-Mail:
Data si locul naşterii:
Religia:
Ocupaţia:
Loc de munca şi telefon:
Stare civilă:
Nume soţ / soţie:
Cunostiinţe limba
germana:
Am frecventat şcoli cu limba de predare germană:

Nume copii minori / data naşterii

Membru de partid sau membru al altor asociaţii, federaţii, organizaţii etc.:
__________________________________________________________
Sunt interesat să primesc prin e-mail înștiințări în limba germană despre
evenimente culturale organizate de Forumul German precum și alte
informații privind activitatea acestuia (rugăm bifați opțiunea dvs.):
da 
nu 

Notă:
Prezentei cereri îi va fi atașată o copie a cărții de identitate.

CONSIMŢĂMÂNT
CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnata/Subsemnatul _____________________________, născut(ă) la data de
______________ în localitatea ______________________, declar prin prezenta în
mod expres că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA (F.D.G.R.) respectiv
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV şi sucursalele sale.
Prezentul consimţâmânt acoperă şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal
privitoare la originea etnică şi confesiunea religioasă, astfel cum aceste categorii de
date cu caracter personal sunt prevăzute la art. 9 alin. 1 din Regulamentul (UE)

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal.

Prezentul consimţământ se referă la toate activităţile de prelucrare a datelor mele cu
caracter personal desfăşurate de către operatorul sus-amintit, cum ar fi - dar fără a
se limita la – colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea etc. a datelor mele cu caracter
personal.
Scopurile în care pot fi utilizate datele mele cu caracter personal sunt cele prevăzute
în Statutul FORUMULui DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA şi se referă la
promovarea intereselor mele specifice decurgând din

 apartenenţa mea la minoritatea germană din România
 calitatea mea de susţinător şi simpatizant al minorităţii germane din
România, de membru simpatizant al F.D.G.R.
Declar de asemenea că anterior semnării prezentului document am fost informat cu
privire la dreptul meu de a retrage prezentul consimţământ în orice moment şi din
orice motiv.
Braşov, la data de _____________________
_________________________
(semnătura)

