CERERE de ÎNSCRIERE
Subsemnatul(a) ___________________________________ , domiciliat(ă) în
localitatea ________________________, judeţul ________________________, cu
CNP__________________________, telefon contact _____________________,
fiul/fiica lui ______________________ și al(a) ________________________
(prenumele tatălui)

(prenumele mamei)

prin prezenta solicit înscrierea la cursurile
şcolii de conducători auto EURO DRIVER COMPANY S.R.L. pentru:
obţinerea permisului de conducere categoria “B”. Menţionez că nu posed şi
nici nu am posedat permis de conducere.
adăugarea categoriei “B”. Posed permis de conducere categ.___________.
redobândirea permisului de conducere categoria “B”. Menţionez că am
posedat permis de conducere categoria__________, anulat în anul________.
efectuarea de ore suplimentare de pregătire practică. Am dosarul
înregistrat la D.R.P.C.I.V. cu nr.____________ (sub codul de bare ataşat fişei de şcolarizare).
Pregătirea practică doresc să o efectuez
cu instructorul auto _____________________________.
DA, /
NU
sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de
către şcoala de conducători auto EURO DRIVER COMPANY S.R.L. prin mijloace manuale şi
automatizate şi cu transmiterea acestor date către Autoritatea Rutieră Română – Registrul Unic
Naţional de Evidenţă al Cursanţilor şi către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea
permisului de conducere.

Vă mulţumesc.
DATA

SEMNĂTURA,

NOTĂ de INFORMARE privind protecţia datelor cu caracter personal
Şcoala de conducători auto Euro Driver Company S.R.L., înregistrată cu nr. 35108 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace manuale şi automatizate în scopul
înscrierii la cursurile şcolii de conducători auto şi a eliberării actelor necesare susţinerii examenului în vederea obţinerii permisului de conducere.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt communicate numai destinatarilor abilitaţi de lege (Autoritatea Rutieră
Română şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor).
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale, în limitele prevăzute de art.15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la şcoala de conducători auto Euro
Driver Company S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

