
                                                         
 

 

Fişă înregistrare candidat ECDL 
Subsemnatul, 
(se completează de candidat) 

1. Nume/Prenume:  

2. CNP:  

3. Adresa completa   

(domiciliul stabil): 

 

 

4. E-mail  

5. Telefon fix / mobil  

6. Tara de origine  

7. Studii  

8. Profesiune  

doresc sa achiziţionez un Card de aptitudini ECDL şi, completând acest formular, declar că 
sunt de acord ca datele mele personale, furnizate în acest formular, precum şi cele privind 
rezultatele obţinute in procesul de certificare ECDL, să poată fi folosite de ECDL ROMANIA 
si de Fundaţia ECDL Ltd. pentru realizarea de baze de date si statistici. La cererea mea scrisă, 
ECDL ROMANIA se obligă să actualizeze, să şteargă sau să mă informeze asupra datelor 
prelucrate privind persoana mea, dar in cazul in care o terta persoana solicita verificarea 
autenticitatii Permisului detinut, ma oblig sa garantez acesul la informatiile privind validitatea 
Permisului. Totodata, imi asum obligatia de a fi reexaminat gratuit de ECDL ROMANIA, in 
cazul in care exista dubii asupra obtinerii Permisului, ECDL ROMANIA avand dreptul sa imi 
suspende Permisul pana la clarificarea situatiei. 
Am fost informat ca valabilitatea cardului de aptitudini este de 3 ani de la data sustinerii 
primului examen. In cazul expirarii cardului de aptitudini, trebuie sa achizitionez un nou card 
de aptitudini si sa sustin din nou examenele. 
Semnătură candidat: _______________ 
(se completează de reprezentantul autorizat al Centrului de testare) 

9. Numar de inregistrare si data:  

10. Cod Centru Testare 140 

11. Nume si semnatura reprezentant Centru  Nadia Agrigoroaei 

12. Numar Card de aptitudini alocat:  RO___________ 

13. Documente anexe (pentru carduri cu pret 
redus – adeverinte, legitimatii, etc.) 

 

 
Gestionarea Bazei de Date a clientilor care participa la examenele organizate de SC EUROaptitudini SA in vederea obtinerii 
certificarilor ECDL este inscrisa in  Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 9118, conform art. 24, 
alin.(2) din Legea nr. 677/ 2001 
Persoanelor care completeaza acest formular le sunt garantate drepturile potrivit Legii 677/2001. 
EUROaptitudini prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul inscrierii dvs 
in procesul de certificare ECDL.  
Pe viitor, aceste date: Email – Telefon fix/mobil, ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.  
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale.  


