
CLUBUL ALPIN ROMÂN - FILIALA BUCUREȘTI

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a ______________________________________________________(nume și prenume),

identificat cu C.I. seria ___________ nr.__________cod numeric personal ____________________,

domiciliat în ________________________, e-mail _________________, telefon ____________________,

în calitate de membru al fostei Sucursalei Universitare București a Clubului Alpin Român, având în vedere

desființarea Sucursalei Universitare și înființarea Filialei București a Clubului Alpin Român, prin prezenta,

îmi exprim dorința de a deveni membru al Filialei București a Clubului Alpin Român.

Declar că ader în totalitate și fără rezerve la Statutul Clubului Alpin Român cât și la Statutul Filialei

București a Clubului Alpin Român, precum și la celelalte regulamente de organizare internă ale acestora.

Data________________                       Semnătura  __________________________________

Notă:

-la data de 25.04.2021, Adunarea generală a Clubului Alpin Român a aprobat, în unanimitate, înființarea
Filialei București a Clubului Alpin Român;

-la data de 30.09.2021, Judecătoria sectorului 5 București, în dos. nr. 16221/302/2021, a admis cererea și a
dispus înscrierea ca persoană juridică în registrul special al instanței a asociației cu denumirea Clubul
Alpin Român-Filiala București;

-în urma desființării Sucursalei Universitare București a Clubului Alpin Român, toți membrii acesteia,
precum și membrii Sucursalei București a Clubului Alpin Român devin membri ai Filialei București a
Clubului Alpin Român, prin completarea prezentei cereri.



ANEXĂ PRELUCRARE DATE  CU CARACTER  PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezenta cerere și în documentele depuse pentru înscriere în Clubul
Alpin Român - Filiala București, în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea Clubului Alpin
Român și a CAR Filialei București, se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Prezența secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în cererea de înscriere și sunt de acord ca datele cu
caracter personal să fie prelucrate în scopul înscrierii și informare despre activitățile pe care le desfășoară în
Clubul Alpin Român.

Nume și prenume: __________________________________________________

Data______________ Semnătura  ________________________
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