CHESTIONAR PARINTI/ TUTORI LEGALI
Vă rugăm să oferiți mai jos informații legate de părinții, părinții vitregi sau tutorii legali ai
candidatului . Aceaste informaţii trebuie completate de părinți, părinții vitregi sau tutorii legali ai
candidatului.

Tata

Nume si prenume
Adresa de domiciliu (dacă e
diferită de cea a elevului)
Adresa de email
Numărul de telefon fix și/sau
Mobil
Ocupația
Locul de muncă

Adresa companiei unde lucrați

Telefon loc de muncă

Starea civilă

Mama

Nume si prenume
Adresa de domiciliu (dacă e
diferită de cea a elevului)
Adresa de email
Numărul de telefon fix și/sau
Mobil
Ocupația
Locul de muncă

Adresa companiei unde lucrați
Telefon loc de muncă
Starea civilă

Alții (părinte vitreg sau tutore legal instituit):

Nume si prenume
Adresa de domiciliu (dacă e
diferită de cea a elevului)
Adresa de email
Numărul de telefon fix și/sau
Mobil
Ocupația
Locul de muncă

Adresa companiei unde lucrați

Telefon loc de muncă
Starea civilă

Nr. Persoane ce locuiesc în aceeași gospodărie cu candidatul ____________
Persoane aflate in intreținerea părinților/tutorilor legali ai candidatului
Nume

Vârsta

Legătura cu candidatul

1

_________________________

______________

____________________

2

_________________________

_______________

____________________

3

_________________________

_______________

____________________

4

_____________________

_______________

5.

_____________________

____________________

PROPRIETĂȚI, VENITURI & DATORII ALE FAMILIEI
Aceste informații trebuie completate de părinți, părinții vitregi sau tutorii legali ai
candidatului/candidatei la bursă.

Gospodăria principală (cea în care locuiește elevul/eleva candidată la bursă)
Proprietăți ( în total per gospodărie)

1. Depuneri la bancă _______________________________________________
2. Suprafețe de teren deținute în proprietate _________________________
3. Valoarea curentă a casei în care locuiți (dacă este proprietate
personală)_________________________________________________________
4. Valoarea altor proprietăți, precum cele imobiliare, afaceri, automobile,
moșteniri _________________________________________________
Total valoare proprietăți _______________________

Datorii (în total per gospodărie)
1.

Ipoteca _______________________

2.

Împrumut automobil/mașini agricole _______________________

3.

Datorie card credit _______________________

4.

Alte datorii sau împrumuturi _______________________

Total datorii

_______________________

Veniturile gospodăriei;

Sursa de venit (după taxe)

Salariul / venitul anual

Venituri din dobânzi

Venituri din exploatarea
pământului deținut

Venituri din alocatii
Venituri din pensii

Venituri din pensie
alimentară
Alte venituri (a se atașa
detalii)
Venit total

Tata

Mama

Cheltuilile gospodăriei;

Cheltuieli

Cheltuieli cu chirii sau ipoteci
Plăți anuale (impozite)

Împrumuturi
Pensie alimentară

Altele (atașați informații)

Alte venituri (a se atașa
detalii)
Total cheltuieli

Tata

Mama

ALTE INFORMAȚII NECESARE
Vă rugăm să atașați următoarele documente pentru fecare persoană menționată mai sus care
înregistrează venit:
-

adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice;

-

adeverințe de salariu care să indice salariul net;

-

adeverință de impozit pe teren/casa

în cazul proprietarilor de companii, vă rugăm să ne oferiți declarațiile de venit
înregistrate la Administrația Financiară.
Important: Dacă există alți factori pe care ați dori să-i luăm în considerare atunci când evaluăm
-

prezentul dosar, vă rugăm să atașați informații complete si documente.
SEMNĂTURI
Vă rugăm să semnați înscrierea mai jos:
Declar că in conformitate cu ceea ce cunosc in acest moment, toate informațiile incluse in acest
formular și dosar sunt adevărate și complete. Înțeleg faptul că in situația in care nu am oferit toate
detaliile relevante referitoare la sursele de venit și cheltuieli, aceasta poate duce la anularea
candidaturii elevului.
Subsemnaţii declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, avem
cunoştinţă că Fundaţia “Rădăcini Grup” respectă dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter
personal şi prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul declarat prin prezenta (Art. 6, paragraful 1
lit. a din Regulamentul General de Protecţie a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeană
începând cu data de 25.05.2018.
În calitate de persoană vizată, aveți drept de acces, drept la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi
uitat), dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune la
prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră.
Rețineți că drepturile dumneavoastră menționate mai sus sunt restricționate prin lege și este posibil să
trebuiască respectate de noi doar în anumite condiții.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactaţi în scris, prin e-mail la
gdpr@radacini-grup.ro sau prin poştă la adresa: B-dul Iuliu Maniu Nr. 246, sector 6, Bucureşti.
Pentru a vă exercita dreptul de a depune o plângere (Art. 77 din GDPR), vă rugăm să contactați Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 2830, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro]

Semnătura:

Data:

Elev/ă

____________________

____________________

Tata

____________________

____________________

Mama

____________________

____________________

Tutore legal

____________________

____________________

