
Formular de înscriere UNHEARD SCHOOL 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata, 

NUME: ______________________________________ 

PRENUME ___________________________________ 

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

TELEFON: ___________________________________ 

ADRESA DE EMAIL _________________________________ 

PERSOANĂ SURDĂ / HIPOACUZICĂ:      □ DA       □ NU, 

 Solicit prin prezenta înscrierea în cadrul programului „Unheard School”, 

pentru: 

□ Cursuri de interpretare în limbaj mimico-gestual specializată pe 

muzică*; 

□ Cursuri de limbaj mimico-gestual pentru începători. 

*Cunoașterea limbajului mimico-gestual este obligatorie pentru acest modul. 

 

 DATA________________________ 

  

 SEMNĂTURA__________________ 

 

 

 



NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „UNHEARD SCHOOL” 

 

În cadrul Proiectului „Unheard School”, prin acordul dumneavoastră, Asociația 

Națională a Surzilor din România (A.N.S.R.) va prelucra numele, prenumele, adresa 

dvs. de corespondență, numărul de telefon, adresa de email, datele privind calitatea 

de persoană surdă/hipoacuzică sau fără pierdere de auz (după caz) și imaginea dvs. 

foto în scopul promovării cursurilor organizate.  

Fotografiile vor fi publicate pe site-ul www.ansr.org.ro și pe canalul media Facebook. 

În calitate de operator de date cu caracter personal, A.N.S.R. va administra datele 

dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și doar pentru scopul 

specificat mai sus. 

Datele dvs. vor fi prelucrate în vederea pregătirii și organizării cursurilor de 

interpretare în limbaj mimico-gestual specializată de muzică sau a cursurilor de limbaj 

mimico-gestual pentru începători în funcție de opțiunea aleasă. 

Conform legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 

beneficiați de următoarele drepturi:  

 dreptul de a fi informat, dreptul de acces;  

 dreptul la rectificare;  

 dreptul de opoziție;  

 dreptul de  ștergere („dreptul de a fi uitat”);  

 dreptul la restricționarea prelucrării;  

 dreptul de portabilitate;  

 dreptul de a vă opune prelucrării;  

 dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere (ANSPDCP-  

www.dataprotection.ro);  

http://www.dataprotection.ro/


 dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva Operatorului în cazul în 

care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a   

prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta 

dispozițiile legale în materie;  

 dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii 

obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități si de supraveghere care 

vă vizează;  

 dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare 

automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra 

dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o 

astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege. 

 

Puteți transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea și 

prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicată revista@ansr.org.ro sau 

la adresa noastră de corespondență – București, Sector 2, Strada Italiană nr. 3. 

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „UNHEARD SCHOOL” 

„Subsemnatul/a ............................................................................., am luat la 

cunoștință de prevederile Notei de informare de mai sus și sunt de acord cu 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în vederea participării și promovării 

Proiectului „Unheard School”. 

 

Data: ............................................   Semnătura: ......................................... 

mailto:revista@ansr.org.ro

