Cerere de Adeziune
Persoane Juridice
Denumirea Societății
Adresa de corespondență
Nr de înreg. Reg. Com
e-mail
Cod CAEN Principal
Nume Prenume
Functia în cadrul
societații
Telefon/Mobil

C.U.I.
Telefon
Numar total angajati
Reprezentant legal

E-mail

Subscrisa prin reprezentant legal solicită și își exprimă acordul să adere la
organizația patronală Asociația Română a Industriei de Securitate (ARIS) în
calitate de membru.
Adeziunea la A.R.I.S. se face pe baza principiului liberei asocieri, conform art. 40 (1) din
Constituția României: “Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în
patronate şi în alte forme de asociere.”
Nu se percepe taxa deînscriere, nu se percep cotizații pentru noii membrii. Retragerea din
organizatie se poate face în orice moment, fără preaviz și fără costuri suplimentare.
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Subscrisa prin reprezentant legal declar că sunt de acord ca ARIS să proceseze datele mele personale/ale societăților pe care le
reprezint, în cadrul activităților specifice organizațiilor patronale, respectiv in situații de reprezentare sau alte demersuri legale in fața autorităților sau a altor organisme patronale si sindicale, alte
fundații si asociații, în baza Regulamentului UE 679/2016 prelucrarea datelor cu caracter personal precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre drepturile ce le dețin, respectiv, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor
(dreptul de a fi „uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

Nume în clar și funcția:

Semnatura:

Data:

Vă rugăm să completați toate câmpurile libere să semnați și să trimiteți formularul de
înscriere prin e-mail la adresa: office@arisonline.ro
Sau descărcați și trimiteți

adeziunea online printr-un
simplu click pe butonul de mai
jos:

Prin ARIS în:

Trimite

