
LICEUL TEHNOLOGIC "SF.ANTIM IVIREANU"

FISA DE INSCRIERE IN CLASA a IX - a

ANUL SCOLAR 202I-2022

Nume (NrrrAr,A rArA) prenumele(elev).

Data si locul nasterii:

2i............Iuna. ......an. .....localitate......

cNP.. .........opTEZ pTR. ORA DE.RELTGTE (DA /NU)..
CULTUL

Solicit inscrierea pentru anul scolar 2021-2o22la LICEUL TEHNOLOGIC ,,SF.ANTIM IVIREANU'Profilul SERVICII/COMERT fiind admis in urma repartizariicomputerizate cu media.PARINTII;

TATA:
Numele si prenumele.....
Ocupatia.
Locul de munca.....
Adresa( domiciliul)
Adresa de e-mail.
Telefon.

MAMA:
Numele si prenumele.....
Ocupatia.
Locul de munca.
Adresa (domiciliul)......

Limba straina:

I.

Telefon.

DOMICILIUL ELBVULUI:

11...:: .. ..nr. ......bloc.Scara. .. .....etaj ...apart. . . .. ...localitate.
Judet / sector
Adresa de e-mail.
Telefon: fix.... ......mobil.

Data.
Semnatura.



DECLARATIE-ACORD

Subsemnata/ul

domiciliu/regedinla localitatea jude!ul/sectorul

nr. , bl.-, SC'- aP' ' Pirinte

niscut/5 la data
al minorului/minorei

declar cd:

Iuu.tn custodie comuni asupra copilului

n Dovedesc cI am custodia exclusivi a copilului doveditl prin urmdtorul document

E nu avem custodie comuni asupra copilului'

n Avand custodie comuni, decrar ci ambii prrinli suntem de acord cu inscrie.ea copilului Ia

[unitatea de invildmdnt)

cunosc ci falsul in declaralii este pedepsit de legea penalS, conform prevederilor art' 292 din

Codul Penal.

De asemenea, declar c[ sunt de acord ca datele mele personale 9i ale fiului/fliicei mele safie

prerucrate in vederea inscrierii in invd;imantul primar, cu respectarea prevederilorLegii nr' 1'901201'8

privind mdsuri de punere in apricare a Regulamenturui [uE) 2016 /679 ar parlamentului European 9i al

consiliului din27 aprilie 20L6 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor

cu caracter personar gi privind libera circuralie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95146/cE

(Regulamentul general privind proteclia datelor)'

Declarant: Numele 9i Prenumele

Data:Semnitura:

str



ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnafii

pdrin[iltutori legali ai minorului , elev la Liceul
Tehnologic ,,Sf.Antim Ivireanu" din Bucuregti, declarlm in mod explicit c[, prin semnarea prezentului acord, am

luat cunoqtint[ de prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 I 2016 (privind prelucrarea datelor cu caracter

personal), precum gi de drepturile care ne sunt conferite de Legea nr.67712001 (pentru protec(ia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal).

Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 si Legii nr. 677/ 2001, beneficiali de dreptul de acces la
date, de intervenlie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodatd, aveli
dreptul sd vd opuneli prelucrdrii imaginii dvs./ copilului dvs, a datelor personale core vd privesc Si sd

solicitali Stergerea datelor, cu exceplia celor care se arhiveazd, conform legii. Pentru exercitarea

acestor drepturi, vd puteli adresa cu o cerere scrisd, datatd si semnatd, la Liceul Tehnologic ,,Sf.Antim
Ivireanu" din Bucureqti, urmdnd a primi un rdspuns tn termen de 15 zile de la data solicitdrii. De

osemenea, vd este recunoscut dreptul de a vd adresa justiliei.
Declardm cI suntem de acord ca datele cu caracter personal, atdt ale noastre, cdt gi ale fiului nostrul fiicei

noastre sI fie stocate, prelucrate gi utilizate in cadrul Liceul Tehnologic ,,Sf.Antim Ivireanu" din Bucuregti, pe

durata gcolaritSlii elevului mentionat gi a contractului educafional incheiat cu liceul, in conformitate cu

Regulamentul U.E. nr.679 12016 qi Legii nr.6771 2001. Aceste date personale sunt: numele qi prenumele,

cetdlenia, nafionalitatea, semnitura, datele din actele de stare civild, telefoni fax, adresa (domiciliul/ reqedinla), e-

mailul, profesia, locul de munc5, formarea profesional[ (diplome, acte de studii), codul numeric personal, seria qi

num5rul actului de identitate, actele/fiqele medicale.

Liceul Tehnologic ,,Sf.Antim lvireanu" din BucureSti prelucreazd datele cu caracter personal furnizate
de dvs. pentru desfigurarea activitdlilor aferente scopului educativ si cultural. $coala va centraliza Si

transmite datele cu caracter personal doar la solicitarea instituliilor abilitate: Ministerul Educaliei

Nalionale, Inspectoratul $colar al Municipiului Bucureqti, Casa Corpului Didactic, alte unitdfi Scolare,
Direclia Generald de Asistenld Sociald Si Proteclia Copilului, Direclia de Sdndtate Publicd, Polilia
Romdnd, Primdria/ Consiliul General a/ al Capitalei Si Primdria Sectorului 6 (Direclia tnvdldmdnt) si

ANPCDEFP Pentru asigurarea conJidenlialitdlii informatriilor din baza noastrd de date, sunt

implementate mdsuri de securitate speciale pentru a asigura confidenlialitatea acestora, tn conformitate

cu standardele de securitate impuse de legislalia curentd.

Suntem / Nu suntem de acord cu fotografierea/ filmarea elevului minor in cadrul activit6tilor extraqcolare gi cu

postarea imaginilor sale pe pagina electronic[ a qcolii sau in materialele promofionale ale institu]iei. De asemenea,

declar[m expres ci renunf6m la orice preten(ie materialI sau financiard, care ar putea s[ derive din utilizarea

imaginilor in scopurile menfionate mai sus.

Am luat cunoqtinfi de intregul confinut qi am completat personal datele din prezentul acord.

Data: Semnitura pdrinte



DECLARATIE

Subsemnatulla...

parintele elevuluilei... ...

declar ca sunt de acord/nu sunt de acord cu participarea elevului/ei la orele de religie,
cultul... in anul scolar 2021-2022.

DATA

Semnatura


