DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnatul/a

............................................................................................., in

nume

propriu, avand CNP......................................................................................................, adresa
........................................................................... declar pe propria raspundere ca sunt pensionar
cu domiciliul in Municipiul Sibiu cu numar dosar pensie ..............................................,
arondat la:
a)Casa Judeteana de Pensii Sibiu
b)Casa de Pensii Sectoriala Ministerul Apararii Nationale (MapN)
c)Casa de Pensii Sectoriala Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
d)alta casa de pensii de stat (specificati care)...............................................................
Declar pe propria raspundere ca nu beneficiez de gratuitate la transportul public local
de calatori in Municipiul Sibiu acordata in baza unui alt act normativ (de exemplu: persoana cu
handicap, persoana persecutata din motive politice, veteran de razboi/vaduva de veterani de
razboi, veteran militar etc.)
Prin urmare, solicit eliberarea unui abonament lunar gratuit, conform prevederilor
Anexei 12 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane in Municipiul Sibiu nr.11/10.04.2013, aprobat prin Hotararea Consiliului Local
nr.57/28.03.2013 modificat prin Hotararea Consiliului Local nr.122/10.04.2014 (vizualizare pe
www.sibiu.ro).
Prin prezenta, ma oblig sa anunt orice modificare care afecteaza eliberarea
abonamentului lunar gratuit – card personalizat PENSIONAR in conditiile sus mentionate (in caz
contrar voi suporta prejudiciul adus societatii), in termen de 5 zile de la data aparitiei.
Data

Semnatura

Se completeaza de catre operatorul Tursib:
1.Certific faptul ca datele declarate sunt in concordanta cu datele existente in buletinul/cartea
de identitate DA / NU
2.Confirm faptul ca datele declarate sunt in concordanta cu datele existente in cuponul de
pensie si/sau decizie de pensionare solicitat/a prin prezenta DA / NU
3.Alte observatii privind persoana:

Data................... Nume, prenume si semnatura operator Tursib................................................

SC TURSIB SA, operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755,
Operatorul”], prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:
-

[denumit in continuare „

nume, prenume, poza - aceste date vor fi inscrise pe cardul de transport
nume, prenume, CNP, numar dosar pensie - aceste date vor fi stocate in baza de date a Operatorului

Preluarea datelor dvs. se va efectua prin scanarea cartii de identitate sau prin inregistrarea manuala a acestora pe
baza cartii de identitate puse la dispozitia Operatorului:
1)In cazul scanarii cartii de identitate, copia scanata NU se pastreaza de catre Operator, acesta preluand doar
datele personale mentionate mai sus;
2)In cazul preluarii manuale a datelor personale in baza unui document de identitate (CI , BI, pasaport, certificat de
nastere) pus la dispozitie, fotografia necesara emiterii cardului de transport va fi realizata in momentul emiterii
cardului, prin mijloace tehnice proprii ale Operatorului, de catre angajatii acestuia.
Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate mai sus este destinata emiterii abonamentului de transport tip
card. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi vor fi comunicate autoritatilor publice
locale, la solicitarea acestora.
Sunteţi obligat/a să furnizaţi datele sus mentionate,in cazul in care solicitati eliberarea unui abonament Tursib.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea Operatorului de a va elibera un abonament tip card nominalizat, la tariful
aprobat prin hotarare a Consiliului Local Sibiu si sustinut prin subventii, acordate de catre Primaria Municipiului
Sibiu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată
la Departamentul Secretariat al Operatorului situat in Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 133, jud. Sibiu (in acest caz, alte
mijloace de comunicare nu sunt acceptate de catre Operator). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă
adresa justiţiei.
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile mentionate in nota informativa.
Preluarea datelor se va efectua (se va bifa una dintre variante):
o
o

prin scanare
prin inregistrare manuala

Semnatura

