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Anexa nr. 1  
 

FORMULAR DE  ÎNSCRIERE 
în cadrul proiectului “Biciclişti în Bucureşti” 

 
Nume  
 

Prenume  
 
CNP  
 
Adresa de domiciliu/Adresa de reşedinţă 

Str.  
 

Nr.   Bl.  Sc.  Ap.  
 

Sector   Cod 
poştal  

  Bucureşti 

 
Tel:  email:  
 
pentru obţinerea unui voucher în vederea achiziţionării unuia dintre produsele din 
categoriile: biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice şi dispozitive de tip 
Segway/Ninebot, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind acordarea de 
vouchere în cadrul proiectului “Biciclişti în Bucureşti”, destinate achiziţionării de biciclete şi 
mijloace de transport individuale nepoluante. 
 

Prin semnarea prezentului FORMULAR DE ÎNSCRIERE declar pe propria răspundere 
că:  
• Am citit REGULAMENTUL PROIECTULUI, l-am înţeles, sunt de acord cu acesta şi 
mă oblig să îl respect în totalitate şi în mod corespunzător. 
• Sunt de acord în mod expres ca, prin completarea prezentului FORMULAR DE 
ÎNSCRIERE cu datele mele personale, acestea să intre în baza de date a 
ORGANIZATORULUI şi să fie prelucrate de ORGANIZATOR conform prevederilor Legii 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, în scopul şi pe toată perioada derulării 
proiectului “Biciclişti în Bucureşti”. 
• Nu sunt salariat al ORGANIZATORULUI PROIECTULUI, inclusiv al instituţiilor din 
subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
• Am ataşat la prezentul FORMULAR DE ÎNSCRIERE fotocopie buletin/carte de 
identitate pentru a dovedi domiciliul/reşedinţa în Municipiul Bucureşti. 
 
Data completării: Semnătură: 
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Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidential, în conformitate cu 
prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, transpus prin 
Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulaţie a acestor date cu modificările si completările 
ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal si protectia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpus 
prin Legea nr. 506/2004.  
 
 Datele cuprinse în FORMULARUL DE ÎNSCRIERE în cadrul proiectului „Biciclişti în 
Bucureşti” şi care urmează să fie prelucrate conţin: numele şi prenumele, CNP, adresa, 
telefon, e-mail. Acestea urmează să fie colectate direct de la dumneavoastră, prin 
intermediul FORMULARUL DE ÎNSCRIERE în cadrul proiectului, numai după exprimarea 
acordului cu privire la aceasta. 

Nu aveţi obligaţia furnizării datelor cu caracter personal. În cazul în care refuzaţi 
furnizarea acestor date, ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a nu procesa 
FORMULARUL DE ÎNSCRIERE. 
 
 Datele nu vor fi dezvăluite decât terţelor părţi agreate de ORGANIZATOR şi care vor 
acţiona în calitate de parteneri (magazine participante) şi exclusiv în scopurile ducerii la 
îndeplinire a prezentului proiect “Biciclişti în Bucureşti”. 
 
 
 
 

 

 

 


