MODEL DE CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN AUDIENŢĂ
Către
creart – CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Piata Alexandru Lahovari nr.7, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010464

Subsemnatul / Subsemnata…………………………………………………………………………………………………………
cu domiciliul/reşedinţa în ……...................................., str……........................, nr…....., bl…....., sc......, ap.......,
sector…….., judeţ…………………………… telefon fix…......................................, mobil…………………………………...,
e-mail ………………......................................................, fax…………….…………….., solicit acordarea unei
audienţe la ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Motivele acordării acesteia sunt următoarele (se descrie situaţia considerată de solicitant ca fiind
nesatisfăcătoare în privinţa modalităţii de soluţionare a cererii, petiţiei, sesizării, plângerii, notificării):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
În
sprijinul
celor
afirmate
depun
în
copie
următoarele
acte:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Faţă de cele de mai sus, vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei audienţe.
Doresc să fiu informat cu privire la aprobarea cererii mele pe următoarele coordonate de
contact……………………………………………………. (se vor menţiona numerele de telefon, adresa de e-mail, etc.
la care se doreşte contactarea cu celeritate a solicitantului).
Cererea este depusă personal/prin reprezentant..........................................................................
(se vor menţiona datele de identificare ale acestuia).

Data………………………….

Semnătura………………………..

_____________________________________________________________________________________
Prin completarea și semnarea prezentei cereri îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor ce au caracter personal de către creart – Centrul
de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București în scopul soluționării cererii formulate. Acestea pot fi comunicate de către creart numai
destinatarilor abilitați prin acte normative, inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii.
Datele dumneavoastră ce au caracter personal sunt păstrate de creart în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru alte informații suplimentare legate de protecția
datelor ce au caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor la adresa poștală: București, Strada Piața Alexandru Lahovari
nr.7, Sector 1, Cod Postal 010464 sau e-mail office@creart.ro, juridic@creart.ro, formulând o cerere scrisă, datată și semnată.De asemenea, vă
este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției și de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.

