Telefon 0785434348 / 0755056103

APROB,
PREŞEDINTE ASOCIAŢIE
Ionel Veleat

ADEZIUNE
Subsemnatul(a) ................................................................................................. domiciliat(a) în loc.
..................................................., str (sat) ..................................................., nr. ........, bl. ..... ap. ......
născut(a) la data de ..................................., în ..........................................................................................,
legitimat(a) cu C.I. seria ....... nr. .................................., emisă de ...........................................................
la data ..... ..... ........, C.N.P. ................................................, naţionalitate ................................., cetăţenie
..........................., telefon ..................................., e-mail .......................................................... , declar
prin prezenta că doresc să devin membru al Asociaţiei ”De profesie, Om”.
Declar că am citit şi am înţeles statutul asociaţiei, consimt cu privire la conţinutul acestuia şi sunt de
acord să achit cotizaţia în valoare de 10 lei / lună (trimestrial, semestrial sau anual).
Doresc să susţin Asociaţia “De Profesie, Om”, prin participarea la:
Acţiuni care solicită prezenţa profesioniştilor din domeniul …..………..............………….…..;
Identificarea şi/sau rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
Participarea, promovarea şi implicarea în evenimentele organizate de asociaţie;
Redactarea de materiale pentru promovarea asociaţiei;
Identificarea şi atragerea de noi membri care au dorinţa de a evolua ca Om şi model de urmat;
Alte activităţi: ……………………..…………………………………………………………. .
…………………………...................................…………………....………………………………
* Acceptarea şi menţinerea calităţii de membru se bazează pe îndeplinirea activităţilor acceptate mai
sus şi se menţine în urma unui raport anual de evaluare / autoevaluare a activităţii în cadrul asociaţiei.
Declar prin prezenta adeziune, cunoscând prevederile legii, că mă angajez în evenimente umanitare cu
toată responsabilitatea, fără să aduc prejudicii asociaţiei, părţilor sau terţilor şi mă oblig să păstrez
secretul confidenţialităţii. În toate demersurile mele voi fi caracterizat de o bună conduită etică şi
morală, nu-L voi plictisi pe Dumnezeu cu ce pot face împreună cu oamenii, ajutându-mi cu adevărat
semenii, fiind demn de atributul “De profesie, Om”.

Data,

Semnătura membru,

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

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

Recomandat de .....................................................................................................

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIAŢIEI:
Art. 2. (1) Asociatia este persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea de Asociatia „De profesie, Om”, conform dovezii
de disponibilitate a denumirii cu numărul 160543 din 10.04.2017, eliberată de către Ministerul
Justitiei.
Art. 5. (1) Membrii asociatiei doresc să se asocieze în scopul participării la activităţi umanitare, îmbunătăţirea calităţii vieţii a unor categorii
de persoane, promovării problemelor cu care se confruntă semenii noştri şi identificării de soluţii pentru rezolvarea acestora, sprijinirea
instituţiilor statului şi a unităţilor de învăţământ prin organizarea de activiăţi culturale şi educaţionale, organizarea şi promovarea
activităţilor sportive, precum şi pentru promovarea tradiţiilor şi valorilor naţionale.
(2) Obiectivul asociatiei este asigurarea unor condiţii de viaţă, sănătate şi educaţie cât mai bune pentru copiii cu diferite tulburări în
dezvoltare atât de natură fizică cât şi psihică, sprijinirea familiilor defavorizate, consilierea victimelor violentei domestice, promovarea
valorilor traditionale româneşti, atragerea tinerilor in actiuni de voluntariat şi educarea in scopuri civice pentru a fi de un real ajutor
în societate.
(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
Apărarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor prin prevenirea şi eliminarea încălcării acestora;
Organizarea şi participarea la acţiuni umanitare sau activităţi economice, în vederea sprijinirii persoanelor aflate la
nevoie;
Organizarea şi participarea la activităţi cu caracter social, cultural, artistic, sportiv, profesional sau economic;
Organizarea şi promovarea activităţilor culturale şi artistice prin prezentări, conferinţe, cursuri, concursuri sau alte
acţiuni;
Acordarea de consultanţă, consiliere, mediere şi asistenţă juridică în mod gratuit familiilor sau persoanelor cu
posibilităţi materiale precare;
Organizarea şi promovarea unor activităţi recreative, de socializare, a taberelor sau şcolilor de vară în vederea
recompensării tinerilor, în special a celor cu rezultate bune la învăţătură sau la diferite concursuri;
Sprijinirea instituţiilor statului prin programe informative şi educative în şcoli, cu privire la respectarea legii şi
adoptarea unei bune conduite în societate;
Participarea activă la dezvoltarea calităţii serviciilor publice prin activităţi de susţinere, monitorizare şi evaluare a
acestora în scopul dezvoltării durabile, armoniei sociale şi eficienţei economice;
Colaborarea cu societati comerciale în vederea realizării scopului asociaţiei;
Organizarea şi promovarea manifestaţiilor publice, cu respectarea cadrului legal, pentru susţinerea unor cauze şi
protejarea valorilor tradiţionale româneşti;
Derularea unor activităţi de sponsorizare sau mecenat;
Dezvoltarea unor activităţi economice directe, în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul asociatiei;
Realizarea, editarea şi difuzarea de cărti, ziare, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, materiale audio – foto –
video, programe informatice şi alte materiale informative în vederea îndeplinirii scopului asociaţiei;
Acordarea de consultanţă, consiliere şi sprijin familiilor în care există persoane cu nevoi speciale;
Sustinerea si promovarea activităţilor individuale a persoanelor talentate care nu au posibilitati materiale suficiente
pentru a se promova singure;
Colaborarea cu asociaţii sau grupuri de persoane de alte naţionalităţi în scopul promovării valorilor şi tradiţiilor acestora
prin organizarea de activităţi cultural – artistice şi programe de schimb de experienţă cu aceştia;
Organizarea de activităţi cu diferite teme în vederea îndeplinirii scopului asociaţiei si participarea la actiuni organizate
de catre alte asociaţii similare atat in ţară cât şi în străinătate;
Orice alte activităţi, cu respectarea legii, stabilite de consiliul director, în vederea realizării scopului propus şi sprijinirii
membrilor asociaţiei;
În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”)
care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Asociaţia „De profesie, Om” vă informeaza şi vă solicită acordul dupa cum urmeaza:
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Asociaţie pentru urmatoarele scopuri:
Evidenţa membrilor înscrişi în asociaţie;
Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul pentru acest scop;
Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ale autoritatilor abilitate;
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza adeziunii ca membru al asociaţiei.
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate la cerere către autoritatile statului.
Incepând cu 25 mai 2018 aveti următoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:
dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii
(spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a vi se comunica
orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea catre dvs. a datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi
notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Va rugam sa ne aduceti la cunostinta orice modificare a datelor dvs. Personale şi să vă exprimaţi în scris intenţia de a renunţa la calitatea
de membru al asociaţiei şi implicit ştergerea datelor dumneavoastră din evidenţele asociaţiei. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea
cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari
privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați asociaţia la adresa de e-mail: contact@deprofesieom.ro.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile bifate mai sus.
Membru
Data

Semnătura

