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Nr. .......... din ...................
DE ACORD,
cu înscrierea în AICPS
Președinte

ADEZIUNE
pentru înscrierea ca persoană fizică în
ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI DE STRUCTURI
Subsemnatul(a) numele..................................... prenumele............………............................,
cu domiciliul în localitatea ........................................., str. .............................................................,
nr. ......., bloc ......., scara ......, etajul ......., apartamentul ........, sectorul (judeţul) ...........................
Adresă de corespondență: ........................................., str. ............................................................,
nr. ......., bloc ......., scara ......, etajul ......., apartamentul ........, sectorul (judeţul) ...........................
Tel. fix …………......................., tel. mobil .……….................., e-mail .……………................................... .
Data nașterii .................................................
Facultatea absolvită .............................................………….................., anul absolvirii ......................,
Secția ...................................................................... .
Alte specializări:
Master ...............................................................................................................................................
Doctorat ............................................................................................................................................
Verificator de proiecte ......................................................................................................................
Expert tehnic .....................................................................................................................................
Altele .................................................................................................................................................
Sunt angajat la ......................................................... cu sediul în localitatea …………......…................,
str. ........................................................, nr. ........., scara ........, etajul ........, apartamentul ............,
sectorul (judeţul), tel.fix ............................., fax ............................., tel. mobil ...............................,
e-mail ................................................................ .
Ultima funcție ................................................... .
Luând cunoştinţă de prevederile Statutului AICPS, solicit înscrierea ca membru(ă)
persoană fizică, în ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI DE STRUCTURI.
Prin prezenta declar că sunt de acord să respect prevederile Statutului AICPS, să promovez
obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică
profesională şi conduită morală.
Mă voi abține de la orice acțiune care dăunează prestigiului și intereselor Asociației și a
membrilor ei.
Semnând această adeziune sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
conform Anexei nr. 1. În cazul acceptării acestei cereri, mă oblig să achit taxa de înscriere,
legitimația, precum și cotizaţia anuală.
Semnătura

Data

..........................................

....................................

Anexa nr. 1
Contract de utilizare a datelor cu caracter personal
afișare site www.aicps.ro
Având în vedere prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) părțile convin
semnarea prezentului contract și respectarea următoarelor termene și condiții.
Operatorul: ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI DE STRUCTURI (AICPS)
Registrul National ONG: 15924/A/2000
Cod fiscal: 12043404
Adresa: Şos. Pandurilor nr. 94, Bucureşti, Sector 5, incinta AEDIFICIA CARPAŢI, Corp B, Et. 1
Tel/Fax: +40 21 4120204 (Pentru solicitări telefonice: Luni - Vineri, 09:30 - 16:30)
Mobil: +40 788 359 696 (Pentru solicitări telefonice: Luni - Vineri, 09:30 - 16:30)
E-mail: office@aicps.ro / aicpsautorizari@gmail.com
Scopul prelucrării îl reprezintă afișarea datelor cu caracter personal ale persoanei fizice vizate pe
site-ul www.aicps.ro secțiunea membrii.
Temeiul prelucării îl reprezintă interesul legitim al părților de a se promova prin intermediul siteului www.aicps.ro către vizitatorii acestuia precum și prezentul contract.
Durata prelucării va fi egală cu durata de exploatare a site-ului www.aicps.ro sau prelucrarea se
va înceta în momentul în care persoana fizică vizată remite operatorului o solicitare scrisă în acest
sens la adresa office@aicps.ro. / aicpsautorizari@gmail.com
Persoana fizică vizată:
............................................................................... (vă rugăm să completați numele și prenumele)
Datele de contact pe care persoana fizică vizată dorește să le promoveze prin intermediul site-ului
www.aicps.ro:
E-mail: ……………………………………………………............................................ (vă rugăm să completați)
Telefon serviciu: ………….………………………………………………....................... (vă rugăm să completați)
Telefon personal: ……………….………………………………………........................ (vă rugăm să completați)
Localitate: ………………………………….………………………………......................... (vă rugăm să completați)
Membru din: ……………………………………………………….………...................... (vă rugăm să completați)
Persoana fizică vizată se obligă să modifice datele de contact de mai sus prin recompletarea
prezentului formular și expedierea acestuia în formă scanată la adresa office@aicps.ro. /
aicpsautorizari@gmail.com
Drepturile persoanei fizice vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(GDPR)
dreptul de a fi informat – au dreptul să afle exact ce fel de date personale sunt prelucrate de către
operatori;
dreptul la acces – au dreptul să primescă de la operatori, în mod gratuit, o copie a datelor
personale pe care le avem în bazele noastre de date;
dreptul la rectificare – au dreptul să ne solicite să modificăm sau să completăm datele personale
din bazele noastre de date;

dreptul la portabilitate – au dreptul să ne solicite datele personale într-un format structurat, care
poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator;
dreptul de opoziție – pot să se opună prelucrării datelor personale în scopuri de marketing,
cercetare, statistici și nu numai;
dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – pot să ne solicite să ștergem datele personale din
bazele noastre de date în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate, și-au retras consimțământul de prelucrare și nu sunt alte temeiuri
legale pentru prelucrarea datelor, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale etc.;
dreptul la restricționarea prelucrării – au dreptul să restricționeze sau să blocheze modul în care
procesăm datele personale;
dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – pot să ne ceară să nu prelucrăm datele personale
prin mijloace automatizate;
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal - www.dataprotection.ro sau de a înainta o cerere instanței competente în
cazul în care există o solicitare care nu a fost rezolvată de către operatori într-un mod favorabil.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal inserate în prezentul contract de către
Operatorul ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI DE STRUCTURI (AICPS).

Semnătura persoanei fizice vizate
......................................................

Data
........................................................

