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Anexa nr. 1

Cerere
pentru participare la procesul de selectie
in vederea acordarii unei burse private
Subsemnatul ........................................................., student la Universitatea .................................,
........................,

Facultatea

de

.................................... ,

in

anul

....... ,

specializarea

........................., grupa ............. , email: ................................... , telefon: ........... ........... ..
va rog sa-mi abrobati participarea la procesul de selectie pe care ii organizati in vederea acordarii unei burse
private.
Precizez faptul ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu cerintele, respectiv drepturile si obligatiile care îmi
revin in situatia in care voi fi selectat.

Atasez prezentei cereri urmatoarele documente:

O Curriculum vitae, complet si actualizat (in care sunt mentionate si datele de contact);
O Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
O Scrisoare de intentie;
O Copia foii matricole, cel putin pentru pentru ultimul an de studiu;
O O recomandare din partea unui profesor de la o disciplina de specialitate;
Data:

Sem natura

Nota de informare
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. prelucreaza datele dumneavoastra
personale in scopul derularii procesului de selectie pentru acordarea unei burse in conformitate cu Legea 376/2004 .
Aceste date sunt: nume si prenume, data si locul nasterii, facultatea, anul de studiu , rezultate academice, note obtinute,
date din documentele cu care se legitimeaza.
ln cazul in care dosarul dumneavoastra nu se califica în etapa urmatoare, datele dumneavoastra personale vor fi distruse
fizic.
Exercitarea drepturilor GDPR poate fi făcută în orice moment. în vederea exercitării acestor drepturi, precum şi pentru
orice întrebări suplimentare în legătură cu utilizarea de către Companie a datelor Dvs. personale, protec~a
confidenţialităţii, vă rugăm să ne transmiteţi o solicitare scrisă, datată şi semnată, în format electronic la adresa de email:
dpo@transelectrica.ro

