
Partidul ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ 

CERERE DE ADEZIUNE

Subsemnatul/a, __________________________________________________, de 
cetățenie _________________, născut(ă) la data de _______________, identificat(ă) prin 
CNP _____________________________, act identitate ______ serie ______ 
nr.______________, eliberat de ____________________ la data de 
_____________________, cu domiciliul în: Strada ______________________ nr. ________, 
bloc ________________, scara ________________, apartament ________________, 
localitate __________________________, județ/district/regiune ___________________, 
cod poștal ________________, țara ______________ . 

Adresă de email: ________________________________, telefon ______________________ 
cont pe rețelele de socializare:  

Facebook ___________________________ 
Twitter _____________________________ 
Altă platformă _______________________ 

în conformitate cu dreptul de asociere prevăzut la art. 40 din Constituția României, 
cunoscând prevederile statutului Partidului Alianța Renașterea Națională, principiile și 
valorile Partidului și acceptându-le fără rezerve, îndeplinind condițiile prevăzute de lege, 
prin prezenta cerere, solicit aderarea la Partidul Alianța Renașterea Națională.  

În conformitate cu dispozițiile alin.(3) al art. 8 din Legea partidelor politice nr.14/2003, 
cunoscând dispozițiile art. 322 privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv 
art. 325 privind falsul informatic din Codul penal, declar pe propria răspundere că 
îndeplinesc condițiile prevăzute de Statutul Partidului Alianța Renașterea Națională, 
pentru a deveni membru al acestuia:  

1. Am drept de vot și dreptul de a mă asocia în partide politice.
2. Ader la Partidul Alianța Renașterea Națională și promovez scopurile prevăzute de

Statutul Partidului.
3. Am exercițiul deplin al drepturilor politice și cetățenești prevăzute de legislația în

vigoare.
4. Nu sunt membru al unui alt partid politic.
5. Nu am făcut parte din organele de represiune, nu am colaborat niciodată cu aceste

organe în calitate de informator sau agent și nu am transmis informații în scris sau
verbal organelor de Securitate de dinainte de anul 1989.

Îmi exprim consimțământul ca datele mele personale furnizate prin înregistrarea în acest 
formular să fie folosite și procesate în scopurile stipulate în Actul Constitutiv și în Statutul 



Partidului Alianța Renașterea Națională, fiind de acord cu termenii și condițiile de prelucrare 
a datelor cu caracter personal ale Partidului Alianța Renașterea Națională. 

Doresc să îmi desfășor activitatea în cadrul Partidului Alianța Renașterea Națională: 

☐ În localitatea de domiciliu, indicată mai sus

☐ La altă adresă:
Strada __________________________________ nr. ________, bloc _________________,
scara ________________, apartament ____________________,
localitate ________________________, județ/district/regiune _____________________,
cod poștal ________________, țara ______________ .

Precizez că: 
☐ Nu am fost membru al nici unui partid politic. 

☐ Am fost membru al Partidului _______________________________________________,
în perioada _____________________ și am avut calitatea de _________________________.

Sunt de acord cu contribuția financiară sub formă de cotizație la patrimoniul Partidului 
Alianța Renașterea Națională, așa cum este stabilită prin hotărârile organelor abilitate ale 
partidului.  

Motivația personală pentru care doresc să devin membru al Partidului Alianța Renașterea 
Națională este:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

*Profesia ________________________________ Ocupația __________________________

Domeniul de activitate : _______________________________________________________ 

*Informațiile de mai sus despre ocupație, profesie și domeniul de activitate au doar rol statistic și nu
condiționează̆ decizia de acceptare.

În scopul finalizarii procesului de aderare la Partidul Alianța Renașterea Națională, pentru a aduce la cunoștința 
celorlalti membri din comunitatea locală ARN din care doriți să faceți parte faptul că doriți să aderați la ARN, 
colectăm numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email si numarul de telefon, CNP, seria si numar 
de buletin, profesia, ocupația. Precizăm faptul că aceste date sunt cele furnizate de dumneavoastră prin 
înregistrarea pe acest formular. Acestea nu vor fi folosite decât în scopul pentru care au fost furnizate. 

Dacă sunteți de acord cu toate condițiile notate în prezenta cerere de adeziune, vă rugăm să ne confirmați prin 
semnatură, mai jos.  

Data ____________________ Semnătura  ________________________ 



PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ vă aduce la cunoștință următoarele: 

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în
aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct
sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și
pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, seria actului de identitate, adresa de email,
numărul de telefon, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în cererea de adeziune completată,
exclusiv pentru:

– înregistrarea cererii de adeziune.

– îndeplinirea obligațiilor financiar contabile și fiscale;

– îndeplinirea obligației noastre de ținere a evidenței membrilor înscriși.

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:

– comunicarea cu dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durata cât sunteți membru al PARTIDULUI ALIANȚA RENAȘTEREA 
NAȚIONALĂ 

4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de
profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice
pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare
incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

5. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele nimanui.
Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială.

6. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară
scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor specifice
statutului de membru. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

7. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le
furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Vă rugăm să ne
aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire
la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit,
aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Subsemnatul având datele de identificare conform cererii am luată cunoștință și am înțeles deplin 
informarea. 

Numele și Prenumele         Semnătura 

______________________________ ______________________________ 



INFORMARE PRIVIN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ (ARN) este un partid politic înființat potrivit legii (înregistrat 
conform dispozițiilor Sentinței civile nr61/DEC/P pronunțată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A 
IV-A CIVILĂ, în dosarul nr. 38719/3/2019) și este operatorul de date.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați 
dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și 
ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidului. 

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei 
fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau 
date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării 
directe. 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: 
a) Monitorizarea traficului pe site-ului http://aliantarenastereanationala.ro/
b) Înregistrarea adeziunii dumneavoastră ca membri ai ARN;
c) Înregistrarea ca susținători a partidului ARN, (pentru a va informa în legătură cu

campaniile care vă interesează, cu evenimentele care se desfășoară în zona
dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat
sau pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților
oferite de calitatea de membru sau de susținător al mișcării politice).

d) Evidența donațiilor pentru susținerea activităților partidului.

Drepturile persoanelor fizice vizate, conform Regulamentului GDPR sunt următoarele: 
a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
b) Dreptul de acces asupra datelor, materializat printr-o confirmare din partea

subscrisei cu privire la prelucrarea datelor, dacă este cazul;
c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
d) Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat;
e) Dreptul la restricționarea prelucrării;
f) Dreptul de a transmite datele către alt operator („dreptul la portabilitate”);
g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,

inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare
asupra clientului;

i) Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor personale;
j) Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere a Prelucrării și

Protecției Datelor cu Caracter Personal (de la domiciliul persoanei fizice vizate sau
de la sediul Operatorului).

În plus față de cele de mai sus: 
1. Vă puteți retrage consimțământul pentru informări cu privire la campanii, evenimente,

mitinguri și informări periodice (marketing direct) în orice moment prin  urmarea
instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail.

2. Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise,
semnate și datate la adresa de e-mail: contact@aliantarenastereanationala.ro.

http://aliantarenastereanationala.ro/
mailto:contact@aliantarenastereanationala.ro


3. Răspunsul la solicitarea oricărui client privind Politica GDPR sau datele sale va fi 
formulat și comunicat pe cale electronică în termen de o lună. Dacă va fi necesar să 
prelungim acest termen, vă vom informa în prealabil asupra acestui aspect. 

4. Dacă în urma diligențelor noastră nu reușim să vă identificăm și nici nu furnizați 
suficiente informații pentru identificare, obligația Operatorului de a da curs solicitării se 
stinge.  

 
Informații de contact 
 
Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru 
accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa:     
contact@aliantarenastereanationala.ro.  
 
De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa 
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Piața Plevnei, nr. 4, cod poștal 300195, 
Timișoara, județul Timiș, România. 
 
Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori 
consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site. Va încurajam 
sa va informați periodic asupra modificărilor efectuate. 
 
 
DATA: 
____________________________ 

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ 
 

NUME/PRENUME:____________________________ 
 
 
 

SEMNĂTURĂ: ____________________________ 
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http://www.dataprotection.ro/
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