Nr. Înregistrare:

Data:

Se aprobă adeziune la

Președinte,

PADIR

ADEZIUNE
DE MEMBRU LA PATRONATUL ANTREPRENORILOR DIN
INDUSTRIA ÎNFRUMUSEȚĂRII DIN ROMÂNIA
P.A.D.I.R
Denumirea societății: _____________________________________________________________________________
Sediul social:________________________________________________________________________________________
Domeniul principal de activitate -cod CAEN ___________________________________________________
Cod Unic de Identificare (CUI): ___________________Nr. de înregistrare la RC:_________________
Numărul de angajaţi:_____________ Reprezentant legal: ________________________________________
Funcţia: ______________________________________________________________________________________________
C.I. seria ______, nr.________________, eliberat de _________________________ la data de______________
Date de contact: Tel. fix: _________________ Mobil: __________________________Fax: _________________
E-mail: _________________________________________________Adresa web:_______________________________
Solicităm acordarea calităţii de membru al PATRONATULUI ANTREPRENORILOR DIN
INDUSTRIA ÎNFRUMUSEȚĂRII DIN ROMÂNIA
Declarăm că am luat cunoştinţă de obligațiile* care revin membrilor.

*să plătească cotizaţia la termenele şi în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului Director; să participe la
adunările, întrunirile ori acţiunile organizate de Patronat; să susţină interesele şi activităţile Patronatului şi să nu
întreprindă nimic prin care ar putea afecta scopul sau prestigiul acestuia; să suporte prejudiciile create Patronatului
din culpa lor sau a reprezentanţilor lor; să pună la dispoziţia experţilor numiţi sau agreaţi de Patronat toate
documentele şi informaţiile stipulate în regulamentele Patronatului şi care au legatură cu realizarea scopului şi a
activităţii acestuia; să apeleze la medierea Preşedintelui Patronatului, atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală
cu alt membru al Patronatului înainte de a apela la instanţele de judecată, la mass-media sau intervenţia altor
autorităţi.

Declarăm că am luat cunoştinţă de drepturile** care revin membrilor.

**să participe la reuniunile Patronatului şi să voteze în Adunarea Generală; să aleagă şi să fie aleşi, prin reprezentanţii
lor, în organele de conducere ale Patronatului; să beneficieze, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală, de toate
informaţiile şi studiile efectuate şi/sau achiziţionate de către Patronat.
.

De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt reprezentantul legal al întreprinderii şi
că toate informaţiile cuprinse în prezenta adeziune corespund realităţii.
Membrul Patronatului îşi păstrează deplina independenţă juridică, financiară şi
managerială.
Data:

Semnătura:

București, Str. Erou Ion Călin nr. 33, Sector 2
E-mail:office@padir.ro; www.padir.ro; Tel: 0722 658 300

CONSIMTAMANT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Nume
Prenume
Data nașterii
Sunt de acord ca operatorul de date cu caracter personal Patronatul Antreprenorilor
din Industria Infrumusetarii din Romania – PADIR sa îmi prelucreze următoarele date
cu caracter personal:
□ nume, prenume

□ serie/număr CI

□ cod numeric personal

□ adresa/nr. telefon

□ date identificare companie

□ adresa e- mail

PATRONATUL
ANTREPRENORILORDIN
INDUSTRIA
INFRUMUSETARII DIN
ROMANIA

în scopul înscrierii cu drepturi depline in cadrul patronatului, prin formular de
înscriere.Datele mele pot fi utilizate de către operator in scop de marketing pentru
informare cu privire la servicii, evenimente sau alte activități ale operatorului.
□ NU sunt de acord

□ DA sunt de acord

Conform Legislației europene si naționale privind protecția datelor cu caracter
personal, am fost informat ca beneficiez de dreptul de informare, acces, de
modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale sau automatizate de prelucrare.
Perioada de păstrare a datelor mele este de 2 ani de la data încetării calității de
membru.
Am fost informat ca am dreptul să mă opun prelucrării datelor personale care mă
privesc și să solicit ștergerea datelor. De asemenea am dreptul de a retrage acest
consimțământ, fără a afecta prelucrarea initiala. Pentru exercitarea acestor drepturi,
voi avea posibilitatea sa mă adresez cu o cerere scrisă sau solicitare pe mail, datată şi
semnată la adresa de mail office@padir.ro
De asemenea, îmi este recunoscut dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sau justiției in situația
încălcării drepturilor mele privind prelucrările de date cu caracter personal.

+4 0722658300

Datele mele cu caracter personal
□ NU vor fi transferate către alte entități private

Str. Erou Ion Calin

□ DA pot fi transferate în state din Uniunea Europeana, doar cu acordul meu scris.

DATA

nr. 33, Sector 2,
Bucuresti

SEMNATURA
office@padir.ro

