SOCIETATEA ROMÂNA DE RINOLOGIE
Str. Hatmanul Arbore Nr. 12, Etaj 5, Ap. 6, Sector 1, București, 023118
Tel. 0743.126.363; Fax: 021.222.35.38
email: contact@rinologie.ro; webpage: www.rinologie.ro

Cerere înscriere Societatea Română de Rinologie
Subsemnatul(a)
medic

la
[gradul profesional și specialitatea]

legitimat cu C.I. Seria

[Instituția]

numărul

CNP

doresc să devin membru al Societăţii Române de Rinologie.
Date contact: Adresa de corespondență (unde va fi expediată revista Romanian Journal of Rhinology):
[Județ / oraș / cod poștal / strada / Nr. / bloc / scara / apartament]

Telefon:

E-mail:

Formularul de inregistrare membru SRR, completat și semnat, trebuie trimis
împreună cu dovada achitării cotizației anuale (150 RON membri activi; membrii juniori –
vârsta sub 32 ani - au înscrierea gratuită) prin e-mail la contact@rinologie.ro. Plata cotizației
se va face anual în contul Societății Române de Rinologie deschis la BRD – Sucursala
Academiei, Cont RON: RO96BRDE410SV98559594100, CIF: 27806652, cu mențiunea
„Cotizație Membru SRR”. Calitatea de Membru SRR se reînnoiește anual prin achitarea
cotizației.
 Sunt  Nu sunt
de acord să primesc pe mail informații despre viitoarele evenimente
științifice sau alte inițiative ale Societății Române de Rinologie și ale societăților partenere.

Data

Semnătura

*)Prin trimiterea acestui formular sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul
facturării, confirmării statutului de membru SRR, prezentarea de informații despre evenimente științifice
organizate de SRR sau societățile partenere, distribuirea revistei “Romanian Journal of Rhinology”,
administrarea eficientă a societățtii, informarea dumneavoastra cu privire la plata cotizației de membru și la
modificări apărute în statutul SRR, pentru a răspunde solicitărilor dvs, pentru a vă proteja interesele dacă este
cazul, facilitatea înscrierii ca membru în societățile partenere, identificării în cazul eventualelor dispute juridice.
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile definite mai sus DA 

NU 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016, vă informăm că aveți următoarele drepturi:
- dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de a
restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecții, drepturi legate de luarea de
decizii automatizate și de profilare.

