
Catre, 

SC SILETINA IMPEX SRL 
CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE CU 
SC TRANSPORT LOCAL SA  
TG. MURES str. BEGA nr. 2 

 

CERERE DE EMITERE LEGITIMATIE DE CALATORIE GRATUITA TIP CARD 
 

Subsemnatul/a, NUME _______________________ PRENUME ___________________________ CNP 

_____________________________ domiciliu Tg. Mures , prin reprezentant legal, cu datele de identificare de mai jos, 

Va rog sa imi eliberati legitimatie de calatorie pentru:  

 - □ elevi ,  conform HCL nr. 335/17.12.2015; 

 

Semnătura  

____________________________ 

 

 

 

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL MINORI 
 
                Subsemnatul – a _____________________________ CNP ___________________________  in calitate 
de parinte /reprezentant legal al/-a minorului _______________________________ , prin completarea si semnarea 
prezentului acord , imi exprim consimtamantul pentru colectarea, stocarea si prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale minorului-ei  _______________________________ CNP _____________________ de catre SC 
SILETINA IMPEX SRL in asociere cu SC TRANSPORT LOCAL SA 

Subsemnații_______________________________________________și___________________, 
părinți/tutori Scoala Gimnaziala Nr.56 din localitatea _____________, __________________, prin 
completarea si semnarea prezentului acord, ne exprimăm consimțământul pentru colectarea, 
stocarea și prelucrarea datelor noastre cu caracter personal mai sus menționate precum si cele ale 
minorului, inclusiv a imaginii acestuia, în scopul participării sale alături de unitatea de învățământ 
din care face parte la programul _____________________________organizat de către 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ . în parteneriat cu 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________ 

Câmp dedicat persoanelor majore 
Subsemnatul/a,________________________
________, elev în Scoala Gimnaziala 
Nr.56legali ai 
minorului___________________________,ele
v în din localitatea _______________, prin 
completarea si semnarea prezentului acord, 
îmi exprim consimțământul pentru colectarea, 
stocarea și prelucrarea datelor mele cu 
caracter personal mai sus menționate, inclusiv 
a imaginii mele, în scopul participării mele 
alături de unitatea de învățământ din care fac 
parte la programul 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_ în parteneriat cu 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
___ 

să fie utilizate şi prelucrate în scopul. emiterii unei legitimatii de calatorie  gratuita, conform HCL nr. 335/17.12.2005. 
Sunt informat de către SC SILETINA IMPEX SRL – SC TRANSPORT LOCAL SA – că aceste date vor fi tratate 
confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal . 
Consimt ca in temeiul Regulamentului 679/2016 UE sa fie retinuta o copie a documentelor justificative. (copie 
certificat nastere , copie CI, copie CI parinte ) 
Refuzul de completare a tuturor datelor solicitate, precum si refuzul de punere la dispozitie a actelor doveditoare , 
conduce la neeliberarea legitimatiei de calatorie solicitata. 
Am luat la cunostinta si sunt de acord cu necesitatea prelevarii si prelucrarii  datelor cu caracter personal ale 
minorului  avand in vedere faptul ca acoperirea financiara a costului calatoriilor se face din surse ale bugetului local 
al Municipiului Tg. Mures. 
 CERTIFIC REALITATEA SI EXACTITATEA DATELOR. 

 

 

  

Am primit legitimatia de calatorie      Semnatura _____________________ 

Data semnarii __________________ 


