la cursul postuniversitar de formare şi
dezvoltare profesională continuă

Facultatea de Ştiinţe Economice

Anul univ. 2020 - 2021
OPŢIUNEA CANDIDATULUI
Denumirea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltarea profesională continuă

 Expert fiscal

 Audit intern şi audit financiar

 Finanţarea şi gestiunea afacerilor

 Management educaţional şi financiar

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1
2

Numele de familie la naştere
(din certificatul de naştere)
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere,
modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)

3

Prenumele

4

Iniţialele tatălui/mamei – unde este cazul
(de ex. familie monoparentală)
CNP
Data naşterii
Anul
▪
Luna (în litere)
▪
Ziua
▪
Locul naşterii
Localitatea
▪
Judeţul
▪
Ţara
▪
Cetăţenia
Română, cu domiciliul în România/în străinătate
▪
Alte cetăţenii
▪
Domiciliul stabil
Ţara
▪

5
6

7

8

9

Judeţul
Oraşul/Comuna/Satul
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj,
apartament, sector)
Actul de identitate
Seria
▪
Numărul
▪
Eliberat
▪
Data eliberării
▪
Perioada de valabilitate
▪
▪
▪
▪

10

1

11

12

Alte date personale ale candidatului
Telefon
▪
Adresă de e-mail
▪
Ocupaţia actuală şi locul de muncă
DATE PRIVIND STUDIILE UNIVERSITARE ABSOLVITE

1

2

Studiile universitare absolvite – (Licenţă/Studii univ. de
lungă durată)
▪ Ţara
▪ Localitatea
▪ Judeţul
▪ Denumirea instituţiei de învăţământ superior
▪ Facultatea
▪ Domeniul/Profilul
▪ Programul de studii/Specializarea
▪ Titlul obţinut
▪ Forma de învăţământ (Zi/FR/ID/Seral)
▪ Durata studiilor (nr. de ani sau nr. de semestre, după caz)
▪ Anul absolvirii
▪ Media examenului de licenţă
Datele de identificare ale actului de studii
▪ Tipul – denumirea (diplomă de licenţă/echivalentă)
▪ Seria
▪ Numărul
▪ Emitentul
▪ Anul emiterii

În cazul în care voi fi acceptat mă oblig să achit 50% din taxa de şcolarizare pentru a fi înmatriculat şi să semnez
Contractul de şcolarizare. Am luat cunoştinţă de faptul că odată achitate taxele, acestea nu se mai restituie.
În cazul înscrierii în sistem online, declar pe propria răspundere că îmi asum responsabilitatea cu privire la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate/fotocopiate și cele originale.
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE EXACTITATEA DATELLOR ÎNSCRISE ÎN FIȘA DE ÎNSCRIERE.
În cazul în care apar modificări privind datele dv. de contact (adresa, nr. de telefon etc.) vă rugăm să anunţaţi
în timp util secretariatul facultăţii.
SEMNĂTURA
CANDIDATULUI____________________________________DATA_____________________________________
VERIFICAT FIŞA:
NUMELE ŞI
PRENUMELE_______________________________________DATA____________SEMNĂTURA______________
APROBAT:
COORDONATOR PROGRAM

2

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter
personal, denumit în continuare "Acord".
Preambul
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, operator de date cu caracter personal, reprezentată prin conf. univ. dr. Dumitru Cornean,
având funcția de Rector, cu sediul în Lugoj, str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, județul Timiș, telefon/fax 0256 359 198, cod fiscal/cod unic
de înregistrare 15724125, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la procesul de înscriere la
admiterea pentru studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Universitatea Europeană
"Drăgan" din Lugoj, în cadrul Facultății de Științe Economice.
Articol unic
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le
primesc una de la alta sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul desfășurării concursului.
(2) La semnarea prezentului Acord, candidații iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă
consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate
cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație, aplicabil începând cu 25 mai 2018.
(3) Prin "Date cu caracter personal" se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana
vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi numele, numărul de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin Universității
Europene "Drăgan" din Lugoj, respectiv în vederea furnizării serviciilor educaționale. Se prelucrează toate datele și în vederea generării
unei baze de date centralizate. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință imposibilitatea de participare la procesul de
înscriere la admiterea pentru studiile postuniversitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de
Științe Economice.
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul
nașterii, date din actele de stare civilă, stare socială specială/situație familială, cetățenia, etnia, adresa (domiciliu/reședința), telefon,
email, profesia, loc de muncă, date privind apartenența la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilități, formarea profesională –
diplome – studii, semnătura, rezultate admitere, precum și date cu caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în
scris și în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de
identitate/pașaport (inclusiv data eliberării, perioada de valabilitate, instituția emitentă) în scopul prelucrării acestora pentru participarea
la procesul de înscriere la admiterea pentru studiile postuniversitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul
Facultății de Științe Economice.
(6) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal,
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune
prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).
(7) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității Europene "Drăgan" din Lugoj cu o cerere scrisă, datată și semnată
transmisă via e-mail la adresa protectia.datelor@deu.ro, prin poștă sau personal la adresa str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, Lugoj,
județul Timiș.
(8) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și
prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la "Datele cu
caracter personal" deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate
sau obținute de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica
imediat celeilalte Părți un astfel de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea
oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(9) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal ca parte a acestui Acord.
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj
prin Reprezentant legal
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea
prezentei, în mod expres acordul ca UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ să prelucreze datele cu caracter personal ale
subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.
Nume și prenume:
____________________________________________________________________________________________________
CNP: _____________________________________________
Data: _________________________
Semnătura_______________________________
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