
 

 

 

 

 

 

Avizat  

Şef serviciu          Aprobat, 

Şcoala Populară de Arte       Manager 
 

CERERE DE  ÎNSCRIERE 

 
Subsemnatul ________________________________________________________ 
 
Numele şi prenumele cursantului _________________________________________ 
 
Data şi locul naşterii cursantului __________________________________________ 
 
Ocupaţia cursantului ___________________________________________________ 
 
Adresa _____________________________________________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________________ 
 
Nr. telefon___________________________________________________________ 

 
Cursul/Extracurs __________________ Expert/instructor ______________________ 
 
Anul şcolar ___________________________________ Anul de studiu ___________ 

 Plata pentru fiecare curs se va face până pe data de 10 ale lunii în curs şi 

se va achita pentru o lună întreagă (indiferent de  câte prezenţe are la curs); 

 Cursantul este apt să depună efort fizic în cadrul cursului 

__________________________________________ 

 În caz de retragere, nu se restituie taxa; 

 Cursanţii minori vor fi însoţiţi până la sala de curs de părinţi (sau un 

reprezentant). 

 Nu se recuperează orele de la care cursanţii absentează; 

 Profesorul are obligaţia de a recupera orele de la care absentează sau să 

aducă un înlocuitor de specialitate. 

 Am luat la cunoştinţă şi voi respecta Regulamentul Şcolii Populare de 

Arte (www.cjcph.ro/informatii utile/regulament sc de arte/regulament Scoala 

Populara de Arte.pdf) 

 

 SEMNĂTURA                        DATA 
PĂRINTELUI/CURSANTULUI_________________ 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA 
Ploiești, Str. Erou Călin Cătălin, Nr.1 
Tel/fax: 040 0244 545041 
E-mail: centrulculturiiprahova@yahoo.com 
www.cjcph.ro  
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DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI UTILIZAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 Centrul Județean de Cultură Prahova va prelucra date cu caracter personal ale 

cursanților, pentru a gestiona fişele de înscriere și în scopul realizării activității sale. 

 Prin prezenta, 

Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………, domiciliat/ă în 

localitatea ………..……. judeţul ………….…… strada …………………………………., 

posesor/ posesoare al CI/BI/pașaport seria …..……, nr ……………, eliberat de 

…………………………………..., la data de ………………….., CNP 

……………………………………..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 

datelor cu caracter personal ale subsemnatului …………………………………. şi ale 

cursantului …………………………………….. în cadrul Centrului Județean de Cultură 

Prahova.   

 Am fost informat/ă și am luat la cunoștință, că aceste date vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Directivei (UE)2016/680, privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

transpusă prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR) – General Data 

Protection Regulation (EU) 2016/679, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare, de către  Centrul Județean de Cultură Prahova, prin Politica de Securitate a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova 

afișat pe site-ul instituției www.cjcph.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Data,                                                                                                                                                       

          Semnătura, 
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