FIȘA TIP1
a aplicantului pentru bursele „Episcopul Ioachim Mareș”, oferite de
Episcopia Hușilor
în anul şcolar şi universitar 2021-2022
•

DATELE PERSONALE ALE APLICANTULUI:

Numele și prenumele aplicantului:
Codul numeric personal:
Adresa domiciliului din buletin:
Adresa domiciliului de corespondență2:
Telefon şi e-mail:
Instituția de învățământ la care e înmatriculat:
Localitatea:
Anul de studiu:
Media cu care intră în concursul pentru bursa „Episcopul Ioachim Mareș”3:
Primește sau nu vreo altă bursă și care este aceasta:
CONTUL IBAN :
•

DATELE REFERITOARE LA SITUAȚIA FAMILIALĂ4:
Tata:
Nume și prenume:
CNP:
Mama:
Nume și prenume:
CNP:
Copil 1:
Nume și prenume:
CNP:
Se află sau nu în întreținerea părinților:
Copil 2:
Nume și prenume:
CNP:
Se află sau nu în întreținerea părinților:

Fişa va fi completată în format electronic şi anexată, în forma ei tipărită, la dosarul pentru bursă. Fiecare element din fişă va
fi însoţit de un document oficial (copie după actele de identitate, adeverinţă de la instituţia de învăţământ, documente de
venit, etc.)
2
În cazul în care nu e aceeaşi cu cea din buletin
3
Media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie de minim 8.50; pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX
de liceu – a sau în anul I de facultate, media de admitere să fie tot de minim 8.50.
4
Necesară pentru a stabili numărul de membri şi pentru a calcula venitul pe membru de familie. După caz, aplicantul poate
solicita o anchetă sociala din partea Primăriei localităţii în care aplicantul îşi are domiciliul.
1

Copil 3:
Nume și prenume:
CNP:
Se află sau nu în întreținerea părinților:
Copil 4:
Nume și prenume:
CNP:
Se află sau nu în întreținerea părinților:
Copil 5:
Nume și prenume:
CNP:
Se află sau nu în întreținerea părinților:
Copil 6:
Nume și prenume:
CNP:
Se află sau nu în întreținerea părinților:
•

DATE REFERITOARE LA VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE5:
Tata:
Venitul net6 în lunile Iulie 2021:
August 2021:
Septembrie 2021:
Mama:
Venitul net în lunile Iulie 2021:
August 2021:
Septembrie 2021:
Venituri suplimentare obținute din pensii de urmaș sau de îngrijire7 (pentru copiii ai căror
părinți sunt divorțați) sau alt gen de venit pe lunile:
Iulie 2021:
August 2021:
Septembrie 2021:
Venituri suplimentare obținute din închirieri sau din agricultură pe lunile8:
Iulie 2021:
August 2021:
Septembrie 2021:
DATE SUPLIMENTARE:
Părinte/părinți decedați:9
Părinți divorțați10:
Părinți plecați în străinătate: Mama/ Tatăl/ Ambii;

Aici va fi trecut venitul net obţinut în ultimele trei luni.
În această categorie intră şi pensia de muncă, invaliditate, boală sau urmaş, care va fi certificată printr-o adeverinţă eliberată
de firma sau instituţia angajatoare.
7
Categoria acestor venituri va fi certificată prin cupoane de pensie sau alte acte oficiale.
8
Categoria acestor venituri va fi certificată prin atestatul fiscal eliberat de Primării sau de Administraţiile financiare
9
Aici va fi menţionat numele părintelui şi va fi anexată o copie după actul de deces.
10
Aici va fi menţionat numele părintelui şi va fi anexată o copie după actul de divorţ.
5
6

Declarație de consimțământ
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul(a) ……………………………………………………………, cod numeric personal
………………………………………………………, născut(ă) la data …………………………… în
localitatea……………………….., domiciliat(ă) în ………..……………………….…………………,
posesor al C.I. seria…….. nr…………………, eliberată de …………………………, la data de
……………., declar că:
Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal precum și ale părinților și ale celorlalți
frați aflați în întreținerea părinților urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Episcopiei
Hușilor, doar în scopurile prevăzute de legislație și de regulamentele acesteia doar în ceea ce
privește calitatea mea de candidat pentru obținerea unei burse de studiu.
Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în
vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Episcopiei Hușilor, precum și în
scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin.
Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt communicate autorităților
publice precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanțelor
judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.).
Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am
obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv Episcopia Hușilor orice modificare
survenită asupra datelor mele personale.
Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o
cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul Episcopiei Hușilor: mun. Huși, str.
Ștefan cel Mare, nr.1, jud. Vaslui, exceptând cazul în care prelucrarea datelor mele cu caracter
personal este necesară în legătură cu prevederile din contractual de bursă.
În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor
cu caracter personal în cadrul Episcopiei Hușilor.

Data…………………………..

Semnătura…………………………..

