ACORD
Subsemnatul/a (Numele ................................... Prenumele ................................... ) membru/a al
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România , legitimația nr. .........................
Sunt de acord ca datele personale bifate în tabelul de mai jos să fie prelucrate de Asociația Națională
a Evaluatorilor Autorizați din România în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a
acestor date și ca acestea să fie publicate pe site-ul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
România cu scopul de a facilita accesul publicului larg la serviciile de evaluare.

□

□

DA
NU
În cazul în care răspunsul este DA, se vor completa datele din tabel, cu majuscule, pe liniile punctate
și se vor bifa opțiunile.
1.

Numele …………………………………………………………………………………….

2.

Prenumele ………………………………………………………………………………..

3.

Nr. legitimație ………………...................................................................................

4.

Specializare ………………………………………………………………………………

5.

Filiala ……………………………………………………………………………………….

6.

Adresa profesională ………………………………………………………………….

7.

Telefon …………………………………………………………………………………….

8.

Fax …………………………………………………………………………………………...

9.

E-mail ……………………………………………………………………………………….

10. Pagina Web ……………………………………………………………………………….

□ DA □ NU
□ DA □NU
□ DA □NU
□ DA □NU
□ DA □NU
□ DA □NU
□ DA □NU
□ DA □NU
□ DA □NU
□ DA □NU

Declar că am fost informat/a cu privire la:

 Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:
 evidența membrilor persoane fizice ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
România și prezentarea publică în Tabloul Asociației, conform art. 12 din O.G. nr.24/2011;
publicarea datelor de contact cu scopul de a facilita accesul publicului larg la serviciile de
evaluare;
 transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice.

 Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:
 dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la
restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a
nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea
unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția
responsabilului cu protecția datelor ;

Data ……………………………….

Semnătura ………………………………..

