FORMULAR DE ÎNSCRIERE
se trimite prin fax la 0355 429 348 sau
prin e-mail la adresa topmediaconsulting@gmail.com

VĂ RUGĂM SĂ SOLICITAȚI COFIRMAREA DE PRIMIRE DUPĂ TRANSMITEREA FORMULARULUI

Denumirea cursului:
Loc de desfășurare:
Numele:
Date de contact

Perioada/Data:
Prenumele:
e-mail:
Telefon

Mobil:

Adresa:
Nivelul studiilor:

8 clase
10 clase
Studii superioare

Sc.prof.

Liceu

Șc.postliceală

În situația în care contravaloarea cursului este achitată de instituția/firma la care lucrați vă rugăm să
completați și datele de mai jos:
Denumirea instituției/firmei
Nr. înregistrare O.R.C.:
Sediul social:
e-mail:
Cont IBAN

CUI:
Telefon:

Deschis la:

Fax:

Doresc să primesc factura prin fax/email la
numărul/adresa:
Datele pentru efectuarea plății:
S.C. TOP MEDIA S.R.L., RO 16232627, J11/169/2004, Sediul social: bd. Republicii, bl.7, sc.1,ap 25, Reșița,
320127, Caraș-Severin, cont IBAN RO41RZBR0000060004416356 deschis la Reiffeisen Bank Reșița sau
R044TREZ1815069XXX000608 deschis la Trezoreria Municipiului Reșița
CONDIȚII GENERALE
Înainte de a completa și semna formularul de înscriere, vă rugăm să citiți cu mare atenție declarația
consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin semnare acestui formular de înscriere vă asumați că ați citit declarația consimțământ privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și că sunteți de acord cu prelucrarea acestor date.
Cheltuielile pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal,
art 292, alin. 1, lit. f.
Autoritățile și Instituțiile publice precum și firmele au obligația de a-și instrui periodic personalul în conformitate cu Legea nr.188/199
și Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare și au obligația să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de perfecționare.
Se consideră înscriere efectivă la curs achitarea cel puțin a taxei de curs.
Prezenta fișă de înscriere, odată completată, semnată și transmisă, ține loc de antecontract între părți. Termenii și condițiile
contractuale trebuie consultate pe www.cursuri-calificare-plasare.ro
În conformitate cu prevederile Codului fiscal și Codului de procedură fiscală programele de formare profesională finalizate cu certificat
eliberat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) NU SUNT purtătoare de T.V.A. Potrivit acelorași prevederi, celelalte
programe SUNT purtătoare de T.V.A.

Semnătura:

Data:

TOP MEDIA RO 16232627, J11/169/2004 Sediul social: bdul.Republicii, bl.7, sc.1,ap 25, Reșița, 320127, Caraș-Severin
Punct de lucru: str.Laminoarelor, nr.6, Reșița, 320027, Caraș-Severin Tel./Fax 0355 429 348, Mobil 0753 311 965, 0724 380 420
E-mail: topmediaconsulting@gmail.com
Web: cursuri-calificare-plasare.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
se trimite prin fax la 0355 429 348 sau
prin e-mail la adresa topmediaconsulting@gmail.com

DECLARAȚIE CONSIMTĂMÂNT

Subsemnatul _____________________________________________, sunt de acord ca societatea S.C.
TOP MEDIA S.R.L., cu sediul social în Reșița, bdul. Republicii, nr.7, sc.1, ap.25, jud. Caraș-Severin
și punctul de lucru în Reșița, str. Laminoarelor, nr.6, jud. Caraș-Severin, să fie autorizată să
proceseze datele mele personale introduse în toate formularele necesare pentru acordarea
următoarelor servicii:
-

☐ servicii de informare și consiliere profesională;
☐ servicii de formare profesională a adulților;

- ☐ servicii de mediere a muncii pe piața internă.
Am fost informat că dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele nu vor fi utilizate
pentru acordarea serviciilor menționate mai sus.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea
datelor menționate în notificarea cu privire la protecția datelor personale, sunt voluntare. Acest
consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare transmisă către
S.C. TOP MEDIA S.R.L. la adresa de e-mail topmediaconsulting@gmail.com sau la punctul de lucru
din Reșița, str. Laminoarelor, nr.6, jud. Caraș-Severin.
Am fost informat că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte
de retragerea consimțământului (notificarea nu are caracter retroactiv).
În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație consimțământ sau de prelucrarea datelor
cu caracter personal și protecția acestora de către S.C. TOP MEDIA S.R.L., vă rugăm să contactați
responsabilul cu protecția datelor, la adresa de e-mail topmediaconsulting@gmail.com.
Am fost informat de asemenea că o parte din datele personale comunicate vor fi transmise de către
S.C. TOP MEDIA S.R.L., către Secretariatul Comisiei de Autorizare al județului Caraș-Severin și către
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin.
Am înțeles această declarație consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor personale pentru
serviciile enumerate mai sus și scopurile descrise în această declarație și notificarea cu privire la
protecția datelor personale.

Data completării: _______________

Semnătura ______________________

TOP MEDIA RO 16232627, J11/169/2004 Sediul social: bdul.Republicii, bl.7, sc.1,ap 25, Reșița, 320127, Caraș-Severin
Punct de lucru: str.Laminoarelor, nr.6, Reșița, 320027, Caraș-Severin Tel./Fax 0355 429 348, Mobil 0753 311 965, 0724 380 420
E-mail: topmediaconsulting@gmail.com
Web: cursuri-calificare-plasare.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
se trimite prin fax la 0355 429 348 sau
prin e-mail la adresa topmediaconsulting@gmail.com

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Informații generale
a. Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută
pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastră personale și la drepturile pe care le aveți privind
această prelucrare, în conformitate cu Regulamentul 679/2016
al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulația a acestor date (Regulamentul general privind protecția
datelor –GDPR) și cu Legea nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date cu modificările și
completările ulterioare.
b. Operatorul
S.C. TOP MEDIA S.RL., CU SEDIUL ÎN Reșița, bdul.Republicii, nr.7,
sc.1, ap.25, jud.Caraș-Severin, este în conformitate cu GDPR
operatorul ce prelucrează datele cu caracter personal și prin
urmare este responsabilă pentru prelucrarea datelor de mai jos.
Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă
rugăm să vă adresați responsabilului cu protecția datelor, ale
cărui date de contact le puteți găsi mai jos.
c. Responsabil cu protecția datelor
Responsabilul cu protecția datelor poate fi contacta la punctul
de lucru din Reșița, str. Laminoarelor, nr.6, jud. Caraș-Severin
sau la adresa de e-mail topmediaconsulting@gmail.com.
2. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
a. Înregistrarea persoanelor.
Datele cu caracter personal vor fi colectate prin intermediul
formularelor stabilite în cadrul procedurilor pentru fiecare din
serviciile acordate, respectiv servicii de informare și consiliere
profesională, servicii de formare profesională a adulților și
serviciilor de mediere a muncii pe piața internă.
Prelucrarea datelor se realizează pe baza prevederilor art.6,
alin.1 din GDPR.
b. Scopul prelucrării
Scopurile prelucrării datelor sunt următoarele:
acordarea de servicii de informare profesională;
acordarea de servicii de consiliere profesională;
acordarea de servicii de formare profesională;
acordarea deservicii de mediere a muncii pe piața internă;
ținerea legăturii cu beneficiarii serviciilor.
Datele sunt colectate prin formulare tipizate stabilite în
procedurile interne elaborate pentru fiecare din serviciile
enumerate mai sus și de care veți beneficia.
Formularele au fost concepute având la bază prevederile legilor
și tuturor actelor normative ce reglementează acordarea
serviciilor menționate mai sus.
Datele colectate vor fi folosite de către S.C. TOP MEDIA S.R.L.
în vederea furnizării de informații privind serviciile acordate și
serviciile de care urmează să beneficiați.
c. Beneficiarii datelor
S.C. TOP MEDIA S.R.L. este beneficiarul datelor furnizate prin
formularele de informare și consiliere profesională sunt utilizate
numai de către firmă pentru acordarea serviciilor de informare
și consiliere și pentru acordarea serviciilor de mediere a muncii.
Pentru punerea în legătură cu angajatorii, în vederea acordării
de servicii de mediere, acestora le vor fi transmise numai datele
referitoare la identitatea dumneavoastră (numele și prenumele)
și cele de contact (adresă de domiciliu, număr de telefon și
adresa de e-mail).
Datele colectate prin formularul de înscriere la programele de
formare profesională vor fi utilizate pentru încheierea
contractelor de formare profesională și pentru eliberarea

certificatelor de calificare/absolvire. Aceste date vor fi
transmise și la Secretariatul Comisiei de Autorizare a județului
Caraș-Severin.
Datele colectate prin formularele
d. Furnizarea datelor și durata păstrării acestora.
Pentru acordarea serviciilor menționate la pct.2, lit.b sunt
necesare următoarele date: numele și prenumele, codul numeric
personal, data și locul nașterii, numele și prenumele părinților,
adresa de domiciliu, număr de telefon/mobil, adresa de e-mail,
studiile absolvite (domeniul, specializarea, ocupația), categoria
de beneficiar, capacitatea de muncă, date privind experiența
profesională (angajatori, ocupația/funcția, perioada de lucru),
seria, numărul și data eliberării actului de identitate, date
privind naționalitatea și etnia.
Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare sunt
furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Nu sunteți obligat
să ne furnizați alte date personale, iar acestea nu vor fi o cerință
legală sau contractuală sau o cerință pentru a încheia un
contract. Dacă nu ne furnizați alte date personale, acest lucru
nu va avea consecințe pentru dumneavoastră.
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate timp de un an
de la datat înregistrării acestora, cu excepția cazului în care
avem obligația legală de a păstra și stoca în continuare datele în
conformitate cu prevederile legale ce se referă la acordarea de
servicii de informare și consiliere profesională, serviciilor de
mediere a muncii sau serviciilor de formare profesională a
adulților și în vederea prezentării acestora autorităților publice.
3. Drepturile dumneavoastră
Ca și persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru cu
protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o
notificare, folosind datele de contact de la pct.1, lit.c, în
vederea exercitări drepturilor dumneavoastră în conformitate cu
GDPR.
Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea
datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces,
art.15 GPDR);
dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau
completarea celor incomplete (dreptul la rectificare,
art.16 GPDR);
dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter
personal și, în cazul în care datele cu caracter personal
au fost făcute publice, transmiterea informațiilor
referitoare la cererea de ștergere și către alți operatori
(dreptul la ștergere, art.17 GDPR);
dreptul de a restricționa prelucrarea datelor (dreptul la
restricționarea prelucrării, art.18 GDPR);
dreptul de a primi datele personale cu privire la
persoana vizată într-un format structurat, utilizat în
mod curent și care poate fi citi automat și de a solicita
transmiterea datelor către un alt operator (dreptul la
portabilitatea datelor, art.20 GDPR);
dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de
a înceta prelucrarea datelor (dreptul la opoziție, art.21
GDPR);
dreptul de a retrage oricând un consimțământ în vederea
opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe
consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va
afecta legalitatea prelucrării datelor pe baza
consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul
la retragerea consimțământului, art.7 GDPR);
dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
a prelucrării datelor cu caracter personal, dacă considerați că
prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune
o plângere la o autoritatea de supraveghere, art. 77GDPR

Această notificare este anexă la declarația consimțământ
TOP MEDIA RO 16232627, J11/169/2004 Sediul social: bdul.Republicii, bl.7, sc.1,ap 25, Reșița, 320127, Caraș-Severin
Punct de lucru: str.Laminoarelor, nr.6, Reșița, 320027, Caraș-Severin Tel./Fax 0355 429 348, Mobil 0753 311 965, 0724 380 420
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