
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
SECȚIA: ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 
Secția (localitatea) …………………………………….. 
Specialitatea …………………………………………. An de studiu ……. 
Nr. …….. din ……………. 

 
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 
SOLICITANT: 
Numele și prenumele …………………………………………………........................................., 

data și locul nașterii …………………………………………………., ocupația ……………………….., 
domiciliul ………………………………, str. ………………………………………., nr. …….., bl. …......…, 
sc. ….., et. ………., ap. …….., telefon ……………………………….. 
  
 ANGAJAMENT: 
 Am luat la cunoștință de programul secției Arte și Meșteșuguri și mă oblig să particip permanent 
la cursuri precum și la celelalte activități culturale organizate de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
(spectacole, serbări, concursuri, festivaluri). Mă angajez să achit taxa de școlarizare în trei tranșe – 
prima, la înscriere – iar celelalte la datele prevăzute de conducerea Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt. 
        Data înscrierii :          Semnătura cursant/tutore : 
 

 
 

 
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 Subsemnatul/a (nume și prenume) ………………………………………….…………….. 
domiciliat/ă în localitatea ……………………………, județul ……………….., strada 
………………………….., posesor C.I. seria ……….., numărul ………………., eliberat de 
……………………………….., la data ……………………., cursant/tutore legal al cursantului in cadrul 
secției Arte și Meșteșuguri, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele  cu 
caracter personal de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 
 

 
*Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Centrul 
Județean de Cultură și Artă Olt și sunt informat de către beneficiar  că aceste date vor fi tratate confidenţial, în 
conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 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).       

*Cunoscand toate masurile si normele de securitate si de comportament la nivel national in ceea ce priveste 
raspandirea si combaterea noului coronavirus SARS CoV-2 - Covid-19, imi asum responsabilitatea respectării 
acestora conform legislației în vigoare.       
           
           Nume și prenume cursant/tutore: 
              
              Semnătura cursant/tutore : 


