Bd. Gral Gh. Magheru, nr.28-30, etaj I, Oficiu Poştal 22
Cod Poştal 010336, Bucureşti
Telefon ( +40 ) 021.317.92.25; Fax ( +40 ) 021.313.06.72
Telefon mobil – secretariat 0746.137.911
E-mail: contact@uzp.org.ro;
Web: www.uzp.org.ro

CERERE DE REÎNSCRIERE
în Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România
Subsemnatul/a ......................................................................................................,
domiciliat(ă) în ........................................ strada ............................... nr. ...........
bl. ........ sc. ........ et. .......... ap. ........... Judeţ/Sector ............................................,
CNP ............................................................. BI/CI seria ............. Nr. .................
eliberat la data de ....................., de către ..........................................................,
născut(ă) în localitatea ................................................, la data de ....................,
Având o activitate în presă în calitate de ............................................................
în instituţia de presă .................................................., cu sediul în .........................,
doresc să fac parte din Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România.
Declar pe propria răspundere că actele, înscrisurile şi celelalte documente
prezentate în dosarul de atestare profesională, în vederea eliberării legitimaţiei
și încadrării într-una dintre categoriile de membri ai Uniunii, sunt autentice şi
nu conţin date false. Cunosc şi sunt de acord cu statutul UZPR.
Sunt de acord să susţin activitatea UZPR prin plata contribuțiilor, a cotizaţiei
anuale şi emiterea legitimaţiei.
Semnătura,

Telefon: ........................................................

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

Email: ...........................................................

Confirmarea Filialei UZP,

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

.........................................................
Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor - GDPR), Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania UZPR prelucrează datele pe care le furnizati, în conformitate cu atribuţiile legale, în condiţii care să asigure securitatea tehnică a acestora.
Informaţiile furnizate de dumneavoastră se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale şi furnizarea acestor informații
reprezintă consimţământul dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care vă privesc să fie folosite de operator în scopul
informării și soluționării solicitărilor dumneavoastră. Vă informăm că UZPR nu prelucrează datele dumneavoastră pentru crearea de profiluri.
În cazul în care doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie şterse din baza de date a UZPR sau în cazul în care doriţi să vă
exercitaţi drepturile în legătură cu protecţia datelor personale, puteţi face o cerere în acest sens pe adresa secretariat@uzpr.org.ro.

www.uzp.org.ro

