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Către, 
Consiliul Director al Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie 
Orală și Implantologie 

 
CERERE ADEZIUNE - MEMBRU  

 

Subsemnatul(a) ___________________________ cu domiciliul în ________________strada 
________________________nr. ___, bloc _____, scara___, etaj ___, ap. ___, BI / CI seria ______, nr. 
________________, CNP ________________________, tel.: ______________________, e-
mail : _____________________________,  
 
prin prezenta, îmi exprim adeziunea şi vă rog sa aprobaţi înscrierea în calitate de membru în cadrul 
Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie 
Atest faptul ca am luat la cunoștință de prevederile Statutului Asociației, pe care le accept şi mă oblig sa 
le respect, ader la scopul Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie 

 
 

Declar pe proprie răspundere că datele din prezenta adeziune sunt reale și corecte și mă angajez 

să aduc la cunoștință orice modificare care va surveni față de datele personale de mai sus. 

 

 

DATA         SEMNĂTURA 

 

 

 

 

 

 

 

Nr………../………………… 

Aprobat, 

Președinte CD – Asociația SSCI 



ASOCIAȚIA STOMATOLOGILOR SPECIALIZAȚI ÎN CHIRURGIE ORALĂ ȘI IMPLANTOLOGIE,  
Mun. Bucureşti, Sector 2, Bd. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc.A, ap. 2, Camera nr. 1. 
Nr. de înscriere în Registrul Persoanelor Juridice fara scop patrimonial 45/15.07.2020  
Cod de Identificare Fiscală 42882866 

 

NOTIFICARE 

 

Informațiile furnizate de dumneavoastră în prezentul formular vor fi folosite exclusiv în scop de 

comunicare și pentru păstrarea de evidențe interne ale Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie 

Orală și Implantologie, precum și ale programelor derulate de aceasta. Acestea nu vor fi folosite în scop 

publicitar, pentru a vă fi transmise mesaje nesolicitate și nu le vom transmite altei persoane fizice sau 

juridice, cu excepția cazurilor în care legea prevede o astfel de obligație. Asociația Stomatologilor 

Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie respectă toate reglementările legale în materie, referitoare 

la protecția datelor cu caracter personal, respective Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European si al Consiliului, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 102/2005, Legea 363/2018 și reglementările 

subsecvente. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate numai în scopuri privind comunicarea și 

gestionarea evidențelor interne ale Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și 

Implantologie, precum și ale programelor desfășurate de aceasta. Datele vor putea fi modificate de 

dumneavoastră oricând, direct, adresându-vă în acest sens Asociației Clu Stomatologilor Specializați în 

Chirurgie Orală și Implantologie, iar pentru nelămuriri vă rugăm să vă adresați departamentului abilitat 

al Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie. Accesarea bazei de date se 

face numai de către persoane autorizate, în condiții de securitate asigurate potrivit legii. Stocarea datelor 

furnizate de dumneavoastră, pe o durată mai mare decât cea necesară pentru realizarea serviciilor pentru 

care datele au fost furnizate, se va face în condiții de securitate, potrivit legii, în scop arhivistic și statistic. 

Prin completarea și  emnarea de către dumneavoastră a prezentului Acord se consideră ca fiind acceptate 

modalitățile și condițiile de gestionare a acestor date, așa cum sunt ele descrise în prezenta Notificare. 

 

Sunt de ACORD ca datele personale furnizate de mine să fie prelucrate conform Legii, în 

formele de evidență internă ale Asociației Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și 

Implantologie, precum și ale programelor desfășurate de aceasta. 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ______________________________  DATA _________________ 

 

 

SEMNĂTURA,  

 


