
ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatului (conducător auto (șofer)) al  

 

SC _______________________________________________ SRL  

 

 

_______________________________________, 

Nume / Prenume 

 

IDNP  _______________,  

prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțământul neviciat la prelucrarea datelor  cu caracter personal, 

care sunt oferite de către mine, în scopul includerii datelor cu caracter personal în baza de date comună a 

Asociaţiei AITA şi Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere „IRU” (or. Geneva, Elveția) - ASK TIR 

web.  

 Semnătura 

Nume, prenume 

 

Data 

 

Confirm ca am fost informat de prevederile “Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal 

la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Asociaţia AITA” si ca mi s-a adus la 

cunoștință drepturile mele prevăzute de art. 12-16 ale Legii 133 privind protecția datelor cu caracter personal 

(dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum de a mă adresa în instanța de judecată, în contextul 

prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal ce mă vizează) și responsabilitățile mele privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Semnătura 

Nume, prenume 

 

Data 

Prezentul acord a fost întocmit in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Am primit un exemplar 
 

Semnătura 

 

SC“ _______________________________________________” SRL, intervine cu rugăminte de a introduce în 

baza de date comună a Asociaţiei AITA şi Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere „IRU” (or. Geneva, 

Elveția) - ASK TIR web, şoferul companiei   _____________________________________, 

IDNP _______________, CPC №____________________, certificat ANTA _______________ 

La cererea să anexează: 

1. Copia permis de conducere,  

2. Copia certificat de competenţa profesională (CPC) eliberat de centru acreditat de IRU,  

3. Copia certificat eliberat de ANTA.   

Compania îşi asuma responsabilitatea pentru datele prezentate. 

Confirm că semnătura din prezentul acord îi aparţine   ____________________________________ 

 

Semnătura  Administrator SC“ ______________________________________ ”SRL 

__.__._____                    L.Ş. 

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 

0001132, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal 

www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile 

prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

http://www.registru.datepersonale.md/
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