
 

FIŞA PERSONALĂ DE ÎNSCRIERE 
CLASA a 5-a ____    

an şcolar 2022/2023 

 

1.DATE PRIVIND ELEVUL 

COD NUMERIC PERSONAL 

ACT DE IDENTITATE: seria __ nr. _______data eliberării__________ 

NUME ___________________________________________________ 

PRENUME ___________________________________________________ 

LOCUL ŞI DATA NAŞTERII 

_____________________________________________________________ 

NAŢIONALITATEA (ETNIA) _________________________________ 

CONFESIUNEA (RELIGIA) ____________________________________ 

CETĂŢENIA _________________________________________________ 

DOMICILIUL + COD POŞTAL (stabil şi flotant) 

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________ 

TELEFON FIX  _________________________________________  

TELEFON MOBIL _________________________________________ 

ADRESA DE E-MAIL: _________________________________________ 

 

2.  DATE PRIVIND PĂRINŢII 

TATA: NUME ŞI PRENUME___________________________________ 

             LOCUL DE MUNCĂ ___________________________________ 

             ŢARA          ____________________________________  

    FUNCŢIA                   ____________________________________ 

MAMA: NUME ŞI PRENUME _________________________________ 

              LOCUL DE MUNCĂ ___________________________________ 

             ŢARA          ____________________________________  

    FUNCŢIA                   ____________________________________  

 

Pentru probleme legate de şcoală va fi contactat:    tata    mama 

DOMICILIUL + COD POŞTAL 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ADRESA DE E-MAIL _________________________________________. 

TELEFON FIX    ___________________________________  

 

TELEFON MOBIL MAMA ___________________________________ 

TELEFON MOBIL TATA  ___________________________________ 

 

Semnătură părinte,     Semnătură elev, 

verso 
 
 
 



 
Prelucrarea datelor dumneavoastră şi ale copilului cu caracter personal este efectuată de către 
serviciul secretariat al Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu în conformitate cu 
prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi va fi efectuată pe durata strict necesară derulării procesului de învăţământ.  
 Înţelegeţi că furnizarea acestor date este necesară derulării procesului de învăţământ în 
condiţii egale şi că, în lipsa acestora, Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” nu poate derula 
operaţiunile specifice activităţii sale.  
 Acordul dat prin prezenta priveşte inclusiv dreptul  Colegiului Naţional „Samuel von 
Brukenthal” Sibiu de a transmite datele dumneavoastră personale, în scopul prelucrării, către 
autorităţi competente pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, terţi contractanţi în scopul îndeplinirii 
unor interese legitime.  
 Datele pot fi trimise terţilor subcontractanţi sau parteneri în România şi în state în/din 
afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, în vederea optimizării serviciilor oferite, 
derulării oricăror raporturi juridice între Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu şi titular, 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale sau realizării intereselor legitime.  
 Datele cu caracter personal prelucrate sunt, după caz: numele, prenumele, adresa de 
domiciliu/reşedinţa, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, adresa de e-mail, 
domeniul de activitate, locul de muncă, funcţia.   
 
 Subsemnatul........................................................................................................................ 
legitimat  cu .................................................CNP.............................................., am înţeles 
prevederile prezentului înscris şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele şi ale copilului 
cu caracter personal în scopurile şi temeiurile declarate de către Colegiul Naţional „Samuel 
von Brukenthal” Sibiu. 
 
 
Data....................                                                                             Semnătura 
 
        .................................... 

 

 

 

(Se completează de către părinte, tutore, susţinător legal sau de către elevul major) 

 

 

 

Sunt / nu sunt de acord cu folosirea fotografiilor / filmărilor în care apare fiica / fiul   în 

scopuri legate strict de promovarea şcolii (ex.: Anuarul şcolii) 

 

Semnătura ________________  
 


