FEDERAŢIA ITALIANĂ DE BUCĂTARI
Piazza delle Crociate 15/16 - 00162 Roma - tel. 06402178-0644202209 - fax 0644246203

Aderare 2019 / CERERE DE ÎNSCRIERE (a se completa cu majuscule)
PENTRU RESTAURANTE / SOCIETĂŢI

UNIUNEA BUCĂTARILOR ______
COD LEGITIMAŢIE: 2019______

ASOCIAŢIA

ROMÂNIA _____

________

TIPUL DE MEMBRU: PROFESIONIST __ UCENIC __

SUSŢINĂTOR _X_ STRĂIN __ ONORIFIC __

(dacă sunteţi PROFESIONIST bifaţi calificarea: BUCĂTAR ŞEF ___

ANGAJAT___

INSTRUCTOR __

)

Nume________________________________Prenume__________________________________________
Locul Naşterii __________________________Jud._____________Data_____________________________
Naţionalitate_____________________Cod Personal____________________________________________
E-mail______________________________________Tel. sau Mobil________________________________
În Calitate de __________________________________.
Denumirea COMPANIEI reprezentată _____________________________________
Adresa_________________________________COD POŞTAL ______Oraş ________

______
_____

Jud._____

Nr.Registrul Comerţului __________________Cod Fiscal_________________ Banca _______ __________
Nume RESTAURANT ______________________________________________________________________
Prezenta legitimaţie conferă dreptul la convenţiile din circuitul ASSO CRAL - www.assocral.org
Politica de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal
(D.Lgs. nr.196 din 30 iunie 2003)
Federaţia Italiană de Bucătari doreşte să vă informeze că datele dvs. personale vor fi prelucrate
electronic de către propriul personal însărcinat să respecte maxima confidenţialitate (în conformitate cu
D.Lgs 196/03 cu privire la confidenţialitate) şi potrivit scopurilor şi prin modalităţile indicate în prezenta
notă informativă.

Titularul prelucrării datelor
Titularul prelucrării datelor personale este Federaţia Italiană de Bucătari, cu sediul la Roma în piazza della
Crociate, 15/16 – COD TVA 01194610158, prin persoana reprezentantului său legal pro-tempore, adresa email: privacy@fic.it. Lista actualizată a responsabililor cu prelucrarea datelor este disponibilă, la cerere, la
sediul legal al Asociaţiei.

Scopul prelucrării
A. Datele personale ale membrilor vor fi prelucrate de Federaţia Italiană de Bucătari respectând dispoziţiile
Codului de Confidenţialitate doar şi exclusiv în următoarele scopuri:
1- înscrierea în calitate de membru al Federaţiei Italiene de Bucătari;
2- trimiterea revistei instituţiei “Bucătarul” la adresa indicată de către membru;
3- îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din reglementările şi legile comunitare, cât şi din dispoziţiile emise de
Autorităţile abilitate în acest sens şi/sau de organele de control şi supraveghere.

Te informăm că furnizarea datelor conform paragrafului A este necesară
pentru înscrierea în Asociaţie. În caz de refuz va fi imposibil să se procedeze la
înscriere.
Declar că am citit cu atenţie nota informativă cu privire la confidenţialitate şi
în special: __ sunt de acord : __ nu sunt de acord
B. Adresa de e-mail şi de corespondenţă pe hârtie, furnizate de acesta din urmă pentru înscrierea în
Federaţia Italiană de Bucătari, vor putea fi folosite de către Federaţia Italiană de Bucătari, numai în cazul
specific al consimţământului din partea membrului, pentru trimiterea de buletine informative în scopuri
promoţionale, comerciale şi de marketing.

Membrul poate să se opună prelucrări menţionate mai sus iar această opoziţie
nu va avea nicio consecinţă asupra înscrierii în asociaţiei.
Declar că am citit cu atenţie nota informativă cu privire la confidenţialitate şi
în special: __ sunt de acord : __ nu sunt de acord
C. Membrul are dreptul de a autoriza sau nu trimiterea directă de materiale publicitare pe adresa sa de email furnizată de acesta din urmă pentru înscrierea în Federaţia Italiană de Bucătari, de către partenerii săi
comerciali, operatori în următoarele sectoare de produse (alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
restaurante, turism, lanţuri hoteliere, produse de cofetărie)

Membrul se poate opune mai sus citatei prelucrări şi aceasta nu va avea nicio
consecinţă asupra înscrierii în asociaţie.

Declar că am citit cu atenţie nota informativă cu privire la confidenţialitate şi
în special: __ sunt de acord __ nu sunt de acord
Utilizarea imaginilor cu membrii
Membrul poate autoriza publicarea propriilor imagini pe site-ul internet al Federaţiei Italiene de Bucătari,
pe Reţeaua de Socializare unde aceasta este prezentă, în revista periodică şi în toate iniţiativele promovate
de Federaţia Italiană de Bucătari. Aceasta interzice folosirea lor în contexte care să prejudicieze demnitatea
personală şi decenţa. Utilizarea imaginilor se consideră efectuate gratuit.

Declar că am citit cu atenţie nota informativă de mai sus şi
__ sunt de acord __ nu sunt de acord
Comunicarea datelor
Datele personale ale membrilor vor fi prelucrate de către Federaţia Italiană de Bucătari sub supravegherea
responsabilului cu prelucrarea datelor.
Datele personale ale membrilor pot fi de asemenea comunicate în scopurile mai sus indicate:
1- persoanelor, societăţilor sau birourilor profesionale care prestează activităţi de asistenţă de consultanţă
sau de colaborare cu Federaţia Italiană de Bucătari în materie de contabilitate, administraţie, legală, fiscală
şi financiară;
2- administraţiilor publice pentru desfăşurarea funcţiilor instituţionale în limitele stabilite prin lege sau prin
reglementări;
3- terţilor furnizori de servicii cărora comunicarea le este necesară pentru îndeplinirea prestaţiilor care fac
obiectul serviciului;
4- VOX NET s.c. str G. Paisiello, 32 - Roma este societatea care se ocupă de întreţinerea site-ului de internet
www.fic.it şi de portalul pentru aderare.

În niciun caz nu vor fi comunicate terţilor datele sensibile.

Modalităţi de prelucrare a datelor
Datele dvs. personale vor fi prelucrate cu instrumente informatice şi vor fi păstrate în banca de date
electronică pentru îndeplinirea obligaţiilor şi în scopurile indicate la punctul A) a prezentei note
informative. Datele conţinute în sistemul informatizat automat sunt prelucrate folosind măsuri de
securitate adecvate conform art. 31 din D.Lgs. 196/03, pentru a minimiza riscurile de distrugere și/sau
pierdere, acces neautorizat sau prelucrare neautorizată care nu respectă scopurile colectării.

Drepturile solicitantului
Conform art. 7 din Codul de Confidenţialitate, membrul are dreptul, în orice moment să obţină,
confirmarea existenţei datelor care îl privesc şi scopurile pentru care sunt utilizate.
Are dreptul să ceară actualizarea sau rectificarea, anularea sau blocarea datelor şi de a se opune, total au
parţial, prelucrării acestora.
Pentru exercitarea drepturilor mai sus indicate membrul poate să se adreseze Federaţiei Italiene de
Bucătari la adresa: piazza delle Crociate, 15/16 - 00162 Roma sau la adresa de e-mail: cancellazione@fic.it

Durata prelucrării
Prelucrarea nu va dura mai mult decât este necesar înscopurile pentru care au fost colectate datele și în
orice caz întotdeauna în conformitate cu obligațiile civile și fiscale în vigoare.

SEMNĂTURA LIZIBILĂ SOLICITANT

______________

__

LOCUL ŞI DATA

_

