
                                                                                                                                        

 
SE APROBĂ 

Reprezentant legal, 

Rector, 

Prof. Univ. Dr. ing. Dan Cașcaval 

 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE LA TRAININGUL ONLINE 

„CREATIVE WRITING FOR FUTURE INFLUENCERS” 

 
DOMNULE  RECTOR, 

 

Subsemnatul / a_____________________________________________________, născut/ă în anul __________, 

luna ____, ziua ____, legitimat cu B.I. / C.I. seria ______, nr. _______________, cod numeric personal 

___________________________________, domiciliat/ă în localitatea ___________________, strada 

______________________________, nr. ______, bloc _______, scara ______, ap. _____, judeţul/sectorul 

______________, telefon ______________________, e-mail instituțional ___________________________________, 

student/ă la Facultatea  ______________________________ din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din 

Iași, anul ___________, la programul de studii _________________, vă  rog  să  aprobați  înscrierea mea la selecția 

pentru participarea la trainingul online CREATIVE WRITING FOR FUTURE INFLUENCERS, organizat de 

Prorectoratul Relații Internaționale, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0157, în perioada 20-29 octombrie 2020 

(20, 21, 22, 27, 28, 29 octombrie, între orele 18-21). 

Menționez că am luat la cunoștință de modul de organizare a training-ului, mă oblig să respect programul, cerințele 

privind livrabilele (înscrierea cu minimum 3 fotografii la Concursul de fotografie organizat în cadrul Zilelor 

Universității 2020, transmiterea la international@tuiasi.ro a 2 înregistrări video de la activități studențești, realizarea a 

minimum 3 postări pe platforme de socializare ale TUIASI/paginile facultăților) și că voi transmite echipei proiectului 

numai livrabile (fotografii, înregistrări video, testimoniale etc) care îmi aparțin.                      

 

       (data)                                                                                                       (semnatura) 

    ………………                 ……………………… 

 

 
Declaraţie de consimțământ (acord) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea livrabilelor rezultate în urma 

participării la training în materiale de promovare, on-line și off-line ale TUIASI 

 

Subsemnatul / a_____________________________________________________, cu datele de identificare menționate mai sus, student/ă la 

Facultatea  ______________________________ din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, anul ___________, la 

programul de studii _________________, participant la trainingul online CREATIVE WRITING FOR FUTURE INFLUENCERS, îmi exprim 

consimțământul (acordul) cu privire la: 

o utilizarea, prelucrarea şi stocarea datelor mele cu caracter personal de către Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, 

operator de date cu caracter personal nr. 10463, în scopul derulării trainingului și al realizării activităților proiectului CNFIS-FDI-2020-

0157 

o folosirea livrabilelor transmise ca urmare a participării la training (fotografii, înregistrări video, testimoniale etc) în materiale de 

promovare ale TUIASI, on-line și off-line. 

 

Sunt  informat/ă  de către TUIASI că datele cu caracter personal vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 679/2016  al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor) și a legislației naționale în domeniul formării profesionale a adulților. 

Mi s-au adus la cunostință de către prestator următoarele drepturi: 1. Dreptul de acces; 2. Dreptul la portabilitatea datelor; 3. Dreptul la opoziție; 

4. Dreptul la rectificare; 5. Dreptul la ștergerea datelor; 6. Dreptul la restricționarea prelucrării; 7. Dreptul de a depune plângere; 8. Dreptul de 

retragere a consimțământului;   9. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate. 

 

Data ……………………   Semnătura ......................................                                                         

mailto:international@tuiasi.ro

