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Nr. INT- ........................ / data intrării ................................

CERERE DE ADERARE
Rezoluţia Administraţiei :
Dosar incomplet



Data …………………………

Preşedinte, Ştefan Gheorghiu ………………..........

Acceptat



Data …………………………….....

Preşedinte, Ştefan Gheorghiu ……………….......

Către,
Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România - UCIMR
Subsemnatul (Nume, Prenume)
Nume de afiș
Data naşterii şi locul
Domiciliul (Str., nr., bl., sc., et., ap.,
sector, oraş, ţara)
Adresă de corespondență (Str., nr., bl.,
sc., et., ap., sector, oraş, ţara)
Telefonul (T) / Fax (F) / Mobil (M) /
Adresă E-mail (E)
Actul de identitate (BI / CI / Pașaport
seria, nr., data, eliberat de )
CNP (Cod numeric personal)
Profesia artistică (funcţia, instrumentul,
genul artistic)
Instituţia artistică (nume, adresă, tel)
În activitate / pensionat
Tipul de artist
Taxă de studiere a dosarului
Nr. ch. / data

În activitate
Profesionist

Liber profesionist

Pensionat
Amator

50,00 lei

vă rog să aprobaţi aderarea mea ca membru UCIMR.
Menţionez că nu fac parte dintr-o altă Uniune de Creaţie înfiinţată în baza Legii nr. 35/94 şi voi
participa activ la desfăşurarea activităţii UNIUNII DE CREAŢIE INTERPRETATIVĂ A MUZICIENILOR DIN
ROMÂNIA respectând dispoziţiile statutare ale UCIMR.
UCIMR prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul evidenței membrilor și solicitanților calității de
membru UCIMR. Datele vor fi dezvăluite Caselor de Pensii de care membrii pensionari aparțin.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Secretariatul UCIMR. De asemenea, vă este
recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Semnătura,
……………………………..

F – 7.2 – 06, Ed. 1, Rev. 2

