A.L.I.S. - Asociația Lucrătorilor
în Industria Spectacolelor
CUI: 42925320
București, str. Moinești nr.4, bloc 136, scara A, etaj 4, ap.28,
camera 3, sector 6

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Anexa 2
CERERE - ADEZIUNE

Subsemnatul(a) ..........................................................., cu domiciliul în ................................ strada
......................................, nr. ........., bloc ......, scara ......., etaj ......, ap......, sector/județ
……………..........., posesor(-oare) a BI / CI seria ..........., nr....................., eliberat(ă) la data de
............................. de către .........................., având cod numeric personal (CNP)
……........................................., vă rog să aprobaţi înscrierea mea în rândul membrilor
Asociației Lucrătorilor în Industria Spectacolelor (”A.L.I.S.” și/sau ”Asociația”).

Data: .................

Semnătura .................

Date de contact (bifați toate variantele prin care puteți fi contactat de către
Asociație):
⃞ Domiciliul de mai sus
⃞ Altă adresă:
⃞ Telefon mobil:
⃞ E-mail:
⃞ Sunt de acord să primesc newsletter-ul ALIS pe adresa de e-mail menționată
mai sus.
Îți poți schimba opțiunea în orice moment, făcând clic pe link-ul de dezabonare din subsolul
oricărui e-mail pe care îl primești de la noi sau contactând-ne direct la office@alis.org.ro. Vom
trata informațiile furnizate cu respect și le vom proteja cu atenție. Pentru mai multe informații
despre politica și practicile noastre de confidențialitate, vizitează site-ul nostru www.alis.org.ro.
Prin bifa de mai sus declari că ești de acord să procesăm informațiile tale în conformitate cu
acești termeni.

ADEZIUNE
Subsemnatul(a)...............................................cu datele personale menţionate mai sus,
prin prezenta adeziune recunosc că am luat cunoştinţă prevederile Statutului
și Regulamentul de Organizare și Funcționare A.L.I.S. şi sunt de acord să le
respect.
Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor
A.L.I.S. şi a membrilor ei.
Ma oblig să feresc activitatea A.L.I.S. de orice fel de divergențe și conflicte de
ordin personal și să nu utilizez calitatea de membru în acțiuni ce dăunează
activității asociației.
Tipul solicitării (bifați varianta corespunzătoare):

⃞ Aderare

⃞ Re-aderare

Mă angajez să plătesc cotizaţia în contul RO90BTRLRONCRT0556051701
deschis la Banca Transilvania, conform prevederilor Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Asociației.
Prin semnarea acestui formular, declar că:
☑ Am luat la cunoștință prevederile Statutului și al Regulamentului A.L.I.S. și
mă oblig să le respect pe deplin, în toate activitățile pe care le desfășor.
☑ Mă oblig să achit în totalitate cotizația aferentă, în condițiile stabilite de
Consiliul Director. În caz contrar, prezentul acord are valoare de titlu
executoriu.
☑ Sunt de acord ca A.L.I.S. să păstreze în format fizic și în condiții de siguranță
optimă documentele pe care, conform Statutului A.L.I.S., le-am depus la
înscrierea în Asociație, fără a avea dreptul de a le dezvălui unor terțe persoane
și limitând numărul celor care le pot accesa. Datele personale cuprinse în
aceste documente pot fi introduse în bazele de date ale Asociației, cu
respectarea prevederilor GDPR și ale altor reglementări în vigoare.
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☑ Sunt de acord ca fotografiile și filmările de la activitățile Asociației în care
apare chipul meu să fie postate pe website, pe paginile Asociației din rețelele
sociale și în materiale promoționale.
Completarea Formularului de înscriere reprezintă acordul dumneavoastră
pentru termenii și condițiile de mai sus.
Datele dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost
furnizate, în conformitate cu activitățile din statutul asociației, în interes
legitim, pentru a facilita comunicarea și pentru a vă transmite informații
legate de acțiunile și proiectele asociației, invitații la manifestări de profil,
forumuri, newsletter etc.
A.L.I.S. este operator de date personale cu caracter ocazional, în conformitate
cu legislația aplicabilă în materie.
Data :...................

Semnătura ........................

Această adeziune se poate transmite în format scanat, împreună cu CV-ul
solicitantului, prin e-mail la adresa: inscrieri@alis.org.ro.
IMPORTANT! Adeziunea și toate celelalte documente necesare înscrierii vor
trebui predate în format fizic (original), personal sau prin curier, la o adresă
care va fi comunicată prin e-mail, la confirmarea înscrierii.
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