
 
 DAST SYSTEMS SRL 

J35/2815/2005 – RO17918969 
TIMISOARA, JUD. TIMIS 
STR. SIMION BARNUTIU, NR.62, ET.7 
CAPITAL SOCIAL: 200,00 RON 

 
 

Tel/fax: 0256280730 
e-mail: office@dast.ro 

web: www.dast.ro 
 

FIȘA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE 

Date personale 
Nume:  

Prenume:  
CNP:  

Telefon mobil:  
e-mail:  

Date program formare profesională 
Denumire program:  

Perioada:  
Loc desfășurare:  

Date instituție/organizație 
Denumire:  

Cod Unic Înregistrare:  
Localitate:  

Județ:  
Adresă:  

Alte informații 
Cazare: Nu e cazul  Cameră single  Cameră single superior  

       

Ce așteptări aveți de 
la acest program? 

 
 
 

Sunteți de acord să primiți informații cu privire la programele de perfecționare 
organizate de DAST SYSTEMS 

DA       / NU  

DAST SYSTEMS SRL, cu sediul în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 62, et.7, prelucrează datele personale ale 
persoanelor fizice care se înscriu la programele de formare profesională; Scopul prelucrării este organizarea 
programului de formare; Datele personale sunt obținute din acest formular si din copia Cartii de Identitate; 
Datele personale pot fi dezvăluite către autoritățile competente în vederea validării certificării obținute; 
Este obligatorie furnizarea datelor de identificare și de corespondență reale, exacte și complete; În cazul 
în care nu doriți ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul programului de formare, aveți 
posibilitatea de a vă exercita dreptul de opoziție, în condițiile prevăzute de art. 21 din RGPD. Persoanele ale 
căror date personale sunt prelucrate de către DAST SYSTEMS SRL pot să își exercite drepturile de acces la 
date, de rectificare, ștergere, restricționare, în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, printr-o 
cerere trimisă la adresa de e-mail: office@dast.ro  

Subsemnatul, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din acest formular si copia CI. 

Semnătură 
participant 

  Aprobat,  
Conducător 

instituție L.S. 
Data completării 

 

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteți acest formular scanat, impreuna cu copia CI, la adresa inscriere@dast.ro sau 
fax: 0256-280.730 
Colegii noștri vă vor contacta în cel mai scurt timp posibil.  
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