
                                         CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA       
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “NICOLAE IORGA”  PLOIEȘTI                                                              
  Str. Subl. Erou Călin Cătălin ,  nr. 1, 100066, Ploiești  

  tel.: 0244/ 518343 ; 0244/515643 ; 0244 / 521939 
       fax : 0244515643  
   e-mail: bjprahova@yahoo.com    
       web. bibliotecaprahova.ro     

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

                                                                                                        Nr..........................din data..................................... 

Numele ............................................................................. Prenumele ............................................................. 

CNP ................................................................................ Data nașterii ............................................................. 

Școala/ Instituția ........................................................................................ Clasa   ...........................................  

Studii ............................................................. Ocupația ................................................................................... 

Numele (tutore) .................................................. Prenumele (tutore) ............................................................. 

B.I./ C.I. seria ......................... nr. ..................................... Eliberat de .............................................................. 

Domiciliul .......................................................................................................................................................... 

Telefon .................................................................... e-mail .............................................................................. 

 

 

• Declar că am luat cunoștință de obligațiile utilizatorilor şi mă angajez să le respect. 

• Datele dumneavoastră sunt solicitate în scris conform Legii bibliotecilor 334/ 31 mai 2002 şi Ordinului Ministerului 

Educației Cercetării şi Inovației nr. 4 775/ 20 aug. 2009 (Anexa 3) 

 

 

• În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin completarea 

formularului FIŞĂ DE ÎNSCRIERE, vă exprimați acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal oferite 

Bibliotecii, iar Biblioteca se obligă să realizeze prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparența şi 

respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

• Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție sau ștergere asupra datelor personale, prin depunerea unei 

solicitări scrise la secretariatul Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești. Exercitarea dreptului de ștergere (eliminarea 

datelor cu caracter personal din sistem) de către utilizator conduce la anularea Permisului/ Card de acces, acest lucru 

având drept rezultat sistarea oferirii serviciilor de către Bibliotecă. 

 

 

Bibliotecar,                                                                                                                         Semnătura: 

                                                                                                                                                 

mailto:bjprahova@yahoo.com


 

                                    
                                     CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA       

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “NICOLAE IORGA”  PLOIEȘTI                                                              
  Str. Subl. Erou Călin Cătălin ,  nr. 1, 100066, Ploiești  
  tel.: 0244/ 518343 ; 0244/515643 ; 0244 / 521939 
       fax : 0244515643  
   e-mail: bjprahova@yahoo.com    
       web. bibliotecaprahova.ro     

GIRANT 

Prin prezenta, 

Declar că sunt de acord să fiu GIRANTUL copilului ........................................................................................... 

Numele ................................................................................... Prenumele ....................................................... 

CNP................................................................ Domiciliul ................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Telefon ................................................................ E-mail .................................................................................. 

B.I./ C.I. seria ..................... nr ....................................................... Eliberat de ................................................  

la data de............................................................. Data nașterii ........................................................................  

Studii......................................................................Instituţia/ Loc de muncă ....................................................  

Tel. (opțional)......................................... Ocupația ............................................................................................ 

 

 

 

• Declar că am luat cunoștință de obligațiile utilizatorilor şi mă angajez să le respect. 

• Datele dumneavoastră sunt solicitate în scris conform Legii bibliotecilor 334/ 31 mai 2002 şi Ordinului Ministerului 

Educației Cercetării şi Inovației nr. 4 775/ 20 aug. 2009 (Anexa 3) 

 

• În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin completarea 

formularului FIŞĂ DE ÎNSCRIERE, vă exprimați acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal oferite 

Bibliotecii, iar Biblioteca se obligă să realizeze prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparența şi 

respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

• Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție sau ștergere asupra datelor personale, prin depunerea unei 

solicitări scrise la secretariatul Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești. Exercitarea dreptului de ștergere (eliminarea 

datelor cu caracter personal din sistem) de către utilizator conduce la anularea Permisului/ Card de acces, acest lucru 

având drept rezultat sistarea oferirii serviciilor de către Bibliotecă. 

 

Bibliotecar,                                                                                                                               Semnătura: 

mailto:bjprahova@yahoo.com

