
           

                     Vizat  Administrator                                    

Nr. de înregistrare al căminului ___      ____/_____ 

 

           

 

 

            CERERE  

     PENTRU CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE  19C, 20C, 21C şi 22C  

 

 

Cererea se completează cu majuscule, fără prescurtări, prezentând Cartea de 

identitate. 

 

     Subsemnatul (a) _______________________________________, student (a)  la 

Facultatea_____________________________________________, anul_____ 

CNP _____________________domiciliat în____________________________,  

nr.tel.__________________, cazat actualmente în ___________________, doresc   să fiu      

precazat în cămin pentru anul universitar 2019/2020, după urmatoarele opţiuni:   

 

- optiunea I       - căminul  ___________  

- optiunea II      - căminul  ___________   

- optiunea III     - căminul  ___________  

- optiunea IV     - căminul  ___________  

 

În  cazul  în  care  nu  îndeplinesc criteriile de cazare pentru căminele 19C, 

20C, 21C, 22C, optez pentru  căminele 1MV, 2MV, 1C, 2C, 4C, 7C  după cum 

urmează:     

                                                                                                             

- optiunea I       - căminul  ___________  

- optiunea II      - căminul  ___________ 

- optiunea III     - căminul  ___________          

                                       

  

 
Declarație de Consimțământ 

 

Subsemnatul(a), Nume……………………………………….,     Prenume…………………………………………………….…., 

Sunt de acord ca în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 

Universitatea Politehnica Timișoara să utilizeze și prelucreze datele mele personale completate în formularul 

de precazare/cazare.  

Datele sunt prelucrate în scopul încheierii și executării contractelor și raporturilor juridice specifice procesului 

de precazare/cazare în spaţiile/căminele UPT, pentru activitățile necesare în vederea îndeplinirii scopului 

pentru care universitatea a fost creată – educație -, fiind folosite și pentru analize, prelucrări statistice și 

arhivare, conform prevederilor legale. 



Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor 

personale sunt date în mod voluntar. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu 

afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului. 

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către 

Universitatea Politehnica Timișoara, sau dacă doriți revocarea consimțământului, vă rugăm să contactați 

responsabilul nostru pentru protecția datelor personale la adresa de e-mail: datepersonale@upt.ro. 

 

 

Data,                       Semnătura,  

………………………………………….         …………………………………….. 

mailto:datepersonale@upt.ro

