
ASOCIAȚIA ROUA ZÂMBETULUI 

 ( e-mail: rouazambetului@gmail.com ) 

 
 

 

 

 

 

Formular intenție de participare în Proiectul 

 „Tineri talentați! Elevi și studenți excepționali!” 

 

1. 

Nume: 

Vârstă: 

Domeniul de performanță: 

Facultate/Școală:  

Adresă de e-mail:  

Telefon: 

 

2. 

Scurtă descriere a rezultatelor, obținute la competiții și concursuri, care te-ar 

putea recomanda. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. 

Tipul de sprijin dorit:  

( * enumerați care sunt necesitățile materiale și/sau financiare necesare pentru 

desfășurarea activității în domeniul de performanță ales.) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. 

Acord de prelucrare a datelor personale: 

Dorim să menționăm că datele introduse în formularul de intenție de participare - 

cum ar fi nume,  e-mail, varsta, facultatea, școala, telefon - sunt stocate și 

prelucrate pentru proiectul „Tineri talentați! Elevi și studenți excepționali!” cu 

scopul de a comunica personal cu tine și pentru a răspunde intrebărilor tale sau 

pentru a te contacta.  
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Completarea „Formularului de intenție de participare” reprezintă acordul de a 

prezenta intenția de participare, potențialilor sponsori care doresc să se alăture 

proiectului „Tineri talentați! Elevi și studenți excepționali!”. 

(*) 

Subsemnatul/a (nume,prenume)______________________________________, 
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către Asociația Roua Zâmbetului. 
 

Am luat la cunoștința si înțeleg  ca datele furnizate vor fi tratate confidențial de 
către Asociația Roua Zâmbetului în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor. 

 
(*in cazul minorilor Acordul de prelucrare a datelor va fi completat de către un 

părinte) 

 
 
Nume și prenume______________________ 

 
Dată________________________________  

 
Semnătură___________________________ 
 

             
 

 

 

 

 


