
CERERE DE ADEZIUNE 

(membru simpatizant) 

București, sect. 4, Aleea Tomești, nr. 9, bl. 15, sc. B, ap. 51, cam.1 

Nr. înreg. în Registrul Asociațiilor: 26559/A/2018

Nr.   Data: Adeziunea este aprobată de Consiliul Director/Preşedinte: 

_____________________________________________________ 

Semnătura, 

Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul(a), având datele personale indicate în cele ce urmează, vă rog să-mi aprobați înscrierea în 

Asociația Credere pentru Informarea, Consilierea și Educarea Consumatorilor, în calitate de membru 

simpatizant. 

De asemenea, declar faptul că am citit și că sunt de acord cu prevederile Actului constitutiv și ale Statutului 

asociației, acestea putând fi consultate pe site-ul asociației, www.credere.ro. Asociația Credere are ca principal 

obiectiv protejarea intereselor economice ale consumatorilor de servicii financiar-bancare împotriva clauzelor 

abuzive și a practicilor comerciale incorecte utilizate de către bănci și instituțiile financiar-nebancare (IFN).  

DATE PERSONALE OBLIGATORII PENTRU CALITATEA DE MEMBRU SIMPATIZANT 

Nume: Prenume: 

Data nașterii (zi / luna / an):  Sex: M / F (se încercuiește varianta corectă) 

Localitatea de domiciliu: 

Adresa de domiciliu: 

Adresa de corespondență (dacă diferă de adresa de domiciliu):  

Cod numeric personal (CNP): 

Act de identitate: CI / Pașaport (se încercuiește varianta corectă)         

Telefon: 

E-mail: 

Facebook (nume de utilizator): 

Contract de credit semnat cu (dacă este cazul): 

Data Semnătură solicitant(ă) 

_______ / _________ / _________ 

Declarație de consimțământ în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Subsemnatul(a) îmi dau acordul ca Asociația Credere să îmi prelucreze datele, să mă introducă în registrul 

membrilor asociației și să mă informeze/contacteze cu privire la activitatea desfășurată de asociație, precum și 

cu privire la orice alt demers care se subsumează prevederilor Actului Constitutiv și Statutului asociației. 

Datele mele personale nu vor fi prelucrate în alte scopuri decât cele pentru care mi-am dat consimțământul, 

excepție făcând situația în care Asociația Credere este obligată de instituțiile statului să prezinte astfel de date. 

Stocarea datelor se realizează pe o perioadă limitată, iar dumneavoastră, în calitate de consumator și persoană 

vizată, aveți următoarele drepturi, în conformitate cu legislația europeană: dreptul de a fi informat cu privire la 

prelucarea datelor tale, dreptul de acces asupra datelor, dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete, 

dreptul de ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de a vă 

adresa justiției, dreptul de a depune plângere în fața ANDSCP etc.  

De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, cu consecința pierderii calității de membru 

simpatizant și a radierii datelor personale din evidența asociației, prin depunerea unei solicitări scrise la 

contact@credere.ro.  

Declar că semnarea prezentului document, în partea de final, este suficientă și reprezintă consimțământul 

subsemnatului(ei) pentru prelucarea datelor cu caracter personal de către Asociația Credere.    


