CERERE- DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru ELEVI
privind eliberarea Legitimaţiei de călătorie care se elibereaza conform Legea Educatiei Nr. 1 /2011 si
completarile ulterioare
Subsemnatul/a..................................................................................................domiciliat/ă în
(nume si prenume parinte / tutore)

localitatea.................................str........................................................nr.......................bl...................
sc.............et..............ap..............judeţul.....................................telefon.....................................posesor al
B.I./C.I.

seria...............nr.................................CNP..........................................................în

calitate

de................................al elevului/ei.............................................................................. înmatriculat/a la
(parinte / tutore)

(nume si prenume elev)

Şcoala Generală/Colegiul/Liceul ….............................................….................... în clasa a ...............
născut la data de …………… având codul carnetului de elev ………..... C.I. seria........nr …....…..….
CNP ELEV ..................................................... , cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală, declar pe propria răspundere că acesta se deplasează spre şi dinspre instituţia de învăţământ
respectiv la alte activitati, utilizând mijloacele de transport în comun ale CTP Cluj-Napoca SA şi solicit eliberarea unui card cu abonament gratuit pentru elevi, conform prevederilor Legii Educatiei Nationale Nr. 1 /2011 si completarile ulterioare
Declar că am luat la cunoştinţă condiţiile privind acordarea legitimaţiilor conform Legii Educatiei
Nationale Nr. 1 /2011 si completarile ulterioare si ca in cazul pierderii cardului primit gratuit, costul
unui card nou va fi suportat de detinator, iar abonamentul gratuit se va transfera pe noul card.
Subsemnatul declar că sunt informat referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre CTP Cluj-Napoca şi la categoriile de date care urmează să fie colectate şi prelucrate, informatii
care pot fi consultate si on-line pe site-ul www.ctpcj.ro, sectiunea DESPRE NOI/ PRELUCRARE
DATE PERSONALE şi sunt de acord ca datele personale ale elevului (nume, prenume, CNP, adresa,
fotografie, date referitoare la titlurile de calatorie) să fie prelucrate, utilizate şi stocate în conformitate
cu legislatia in vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi faptul că imi cunosc drepturile conferite de
legislatia in vigoare.
Data _________________

Semnătura ____________________

Nota: Pentru Cererile generate in urma solicitarii on-line, formuarul este valabil fara
semnatura olografa/digitala, prin bifarea casutei de mai jos:

□

Subsemnatul .......................................................... sunt de acord cu prelucrarea cererii
trimise fara semnatura olografa sau digitala si o recunosc in relatia cu Compania de Transport
Public Cluj-Napoca S.A.

