
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU 
TEHNICĂ DE SECURITATE 

Splaiul Independenţei 319, O.B.12, et.1, sector 6, Bucureşti, Tel: 031.405.64.02; Fax: 031.405.64.01 

Denumirea cursului: 

Proiectant sisteme de Securitate 

Nume: Prenume: 

Starea civilă (Căsăt./Necăsăt.): Nume anterior: 

Cod numeric personal: 

Părinţi – Tatăl: Mama: 

Locul şi data naşterii: 

DOMICILIU 

Strada/număr/bl./ap.: 

Localitatea: 

Judeţ/sector: Cod poştal: 

Telefon:

LOCUL DE MUNCĂ 

Instituţia: 

Funcţia: 

Direcţia/departamentul: 

Strada / număr: 

Localitatea: 

Judeţ/sector: Cod poştal: 

Telefon: Fax: e-mail 

STUDII 

Absolvent de colegiu universitar Absolvent de facultate 

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Numele instituţiei absolvite: 

Data completării: Semnătura 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate, denumită în continuare ARTS și afiliații acesteia 

(Centrul de Formare Profesională al ARTS, Alarma SRL şi Romanian Security Fair) prelucrează 

datele cu caracter personal (numele, prenumele, număr de telefon și adresă de e-mail, adresa de 

contact, datele carții de identitate, cod numeric personal, prenumele părinților, documentele care 

atestă studiile efectuate și alte documente pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră) 

furnizate de dumneavoastră prin acest document – FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - în scopul înscrierii la unul 

sau mai multe dintre cursurile de formare profesională organizate de Centrul de Formare 

Profesională al ARTS şi cel al emiterii certificatului de absolvire al cursului pe care îl urmaţi. Ca 

parte a procesului de înscriere, vă putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, 

diplome), care vor conține, și ele, date cu caracter personal. Datele (numele, prenumele şi nota 

obţinută la examen) vor fi dezvăluite secretariatului tehnic al Comisiei de Autorizare a Municipiului 

Bucureşti din subordinea Ministerului Muncii în conformitate cu Ordinul 501/8.10.2003 al MMSSF 

şi Ordinul 5253/16.10.2003 al MECT.  

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu 

caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de 

date prelucrate. Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special a celor privind 

protecția datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor 

anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile 

activității noastre. 
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