
SINDICATUL NAȚIONAL COLUMNA  
Afiliat la 

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România 

,,COLUMNA” 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________   

Sediu: Municipiul București, Str. Vespasian nr. 39, Bloc A, Sc. 1, Etaj Parter, Apartament 1, Sector 1 

CIF: 30128541; Cont IBAN: RO32 BTRL RONC RT06 0754 5001 deschis la Banca Transilvania 

T: 0733.300.627; E-mail: sindicatulnationalcolumna@gmail.com 

 

ADEZIUNE la  

Sindicatul Național COLUMNA  
 

          Subsemnatul (a) ____________________________________________________________domiciliat(ă) în 

__________________________________________________________________________________________ 

identificat(ă) cu B.I./C.I seria ______ nr. _____________, având C.N.P. _______________________, telefon: 

_____________________  E-mail: __________________________________________________ încadrat(ă) în 

muncă în cadrul ________________________________________________________________ serviciul / centrul 

_________________________________________, având funcția de __________________________________. 

 
          Prin prezenta adeziune la Sindicatul Național COLUMNA, declar, că sunt de acord cu reținerea cotizației 
sindicale de 1% din salariul net și virarea acesteia în contul sindicatului: RO32 BTRL RONC RT06 0754 5001.  
        Anexez prezentei, copie B.I./C.I. 
 
Data: _____________________                                                     Semnătura: _______________________ 
  

 
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 Sindicatul Național COLUMNA în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. 1 lit. a) și c) din Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date, va folosi informațiile furnizate prin prezenta adeziune doar pentru: 

• Păstrarea evidenței membrilor în baza de date a sindicatului; 

• Emiterea cardului de membru de sindicat / card de parteneriat; 

• Înregistrarea acestor informații în baza de date a Federației COLUMNA și în bazele de date ale partenerilor contractuali 
ai sindicatului/federației, pentru ca membrul să poată fi identificat și pentru a putea beneficia de ofertele/reducerile oferite de 
către aceștia; 

• Informarea membrului prin intermediul apelului telefonic / SMS cu privire la acțiunile sindicale organizate/desfășurate. 
  
 **Datele dvs. cu caracter personal, de care avem nevoie spre a fi prelucrate sunt următoarele: Nume, prenume, adresă, 
serie și nr. CI/BI, CNP, telefon / adresă e-mail.  
 ** Durata prelucrării datelor cu caracter personal se va face atât pe perioada cât persoana vizată are calitatea de 
membru de sindicat, cât și ulterior încetării calității de mebru de sindicat, Sindicatul rezervându-și dreptul de a stoca datele pe 
o perioadă de 5 ani. Persoana vizată își poate manifesta refuzul de a fi stocate datele ulterior încetării calității de membru de 
sindicat, printr-o cerere de ștergere a datelor cu caracter personal deținute. 
 **Conform Regulamentului (art.7 alin.3), vă informăm că în orice moment aveți posibilitatea de a vă retrage 
consimțământul, situație în care se va opri prelucrarea datelor dvs. și totodată se va proceda la ștergerea acestora din baza de 
date a Sindicatului Național COLUMNA. 
 ** Drepturile pe care le aveți în baza Regulamentului sunt următoarele: Dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, 
la ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați 
necesar. 
 **Responsabilul de date cu caracter personal din cadrul Sindicatului Național COLUMNA este dl. MIRICIOIU Ovidiu / 
contact: 0733.300.118 / E-mail: sindicatulnationalcolumna@gmail.com; 
 **Vă rugăm să vă exprimați intenția cu privire la acordul sau dezacordul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter 
personal, prin tăierea cu o linie a situației pe care nu o doriți. 
  
 Subsemnatul (a) _____________________________________________ având datele de identificare mai sus 

menționate, declar că:     SUNT DE ACORD /  NU SUNT DE ACORD     cu prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către Sindicatul Național COLUMNA, în vederea desfășurării activităților sindicale mai sus menționate, iar în acest sens: 

ÎMI EXPRIM / NU ÎMI EXPRIM consimțământul. 

 
NOTĂ: În cazul retragerii din sindicat, membrul este obligat să predea cardurile de membru și de partener 
ce i-au fost emise, la sediul sindicatului, iar în caz contrar, retragerea din sindicat nu poate fi operată.  
 
 
Semnătura: ___________________________ 


