Formular de înscriere

Subsemnatul/a .........................................................................., născut/ă la..........................
data.........................................localitatea
.........................................
judeţul...................................................., posesor al CI/BI, seria ........... nr..............................,
eliberat de ........................................ la data de ................................, angajat la
........................................................................................ telefon .................................... e-mail
...............................
vă
rog
să-mi
aprobaţi
înscrierea
la
cursul
............................................................................................................., organizat în cadrul
proiectului Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială - CREA, desfăşurat în
perioada .............................................2009.
Mă oblig să particip la toate cele 30 ore care sunt programate desfăşurării acestui curs şi
înţeleg că numai în aceste condiţii pot obţine certificatul de absolvire.
Declar pe proprie răspundere că fac parte din grupul ţintă:
□ angajat
□ manager (cu contract de management)
□ întreprinzator (administrator, asociat, întreprinzător independent, PFA)
□ viitor antreprenor (absolvenţi de liceu sau facultate fără loc de muncă, alte categorii de
persoane interesate de deschiderea unei afaceri)

Data

Semnătura,

UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI, operator de date cu caracter personal nr. 0002379, prelucrează datele dumneavoastră cu
caracter
personal
prin
mijloace
manuale
şi
automatizate
destinate
înscrierii
la
cursuri.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari: Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de
Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces,
de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru aceasta, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
DECLARAŢIE ASUPRA POLITICII DE ŞANSE EGALE
În cadrul proiectului Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială, beneficiarii sunt trataţi cu egal respect indiferent de rasă,
naţionalitate, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau
apartenenţa la o categorie defavorizată, activitate politică sau apartenenţă sindicală.

