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ASOCIAŢIA „THE NEW PAGAN DAWN” 

Bld. Grigore Ionescu; nr. 63A; Mun. București; Sector 2, România; 

e-mail: tnpd.romania@outlook.com; Tel. +40745686833 

Anexa 2 

 

 

 

 
 

 
 

Notă: Declarația de consimțământ se completează în 2 (două) exemplare. Datele se vor completa cu 

MAJUSCULE. 

 
 

Subsemnatul:   

CNP:     

Adresa:    

Telefon:     

E-mail:     

 
 

➢ Datele furnizate de membrii fondatori, afiliați, simpatizanți, juniori, de onoare, voluntari, beneficiari, 

clienți și de alte persoane care au legătură sau iau contact cu Asociația THE NEW PAGAN DAWN vor fi tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea 

nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 

a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă 

prin Legea nr. 506/2004. 

➢ THE NEW PAGAN DAWN solicită și colectează date în conformitate și cu prevederile  Deciziei  nr.  

200/14.12.2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este 

necesară notificarea, precum și pentru modificarea și abrogarea unor decizii, emisă de președintele Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și publicată în  Monitorul Oficial nr. 969 

din 28 decembrie 2015. 

➢ Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001. 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
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➢ Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Asociația THE NEW PAGAN DAWN să folosească datele 

cu caracter personal numai pentru scopurile menționate în Statutul THE NEW PAGAN DAWN, pentru eliberarea 

certificatelor de voluntariat, cu respectarea Legii 78/2014 publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 469 din 

26 iunie 2014 cu modificările şi completările ulterioare privind reglementarea activităţii de voluntariat din 

România, art. 10, alin. 4-5. 

➢ Declar că sunt de acord să furnizez datele personale solicitate în Cererea de adeziune și sunt de acord ca 

aceste date să fie utilizate și prelucrate în cadrul THE NEW PAGAN DAWN. 

➢ De asemenea, am primit în scris o notă de informare care cuprinde aspecte referitoare la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și drepturile care îmi revin conform Legii 677/2001 și Deciziei 200/14.12.2015 

(publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015). 

 

 

 

 
Data, Semnătura, 

  / /20   
 


