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Să facem cunoștință! 

Ca prim pas în procesul de selecție al unor potențiale familii-partener, care să beneficieze de 
construcția unei locuințe în regim non-profit prin asociația PRIMA DATĂ ACASĂ, vă rugăm să 
completați integral și sincer datele de mai jos. Nu este necesar să depuneți documente 
doveditoare în acest moment – acestea vor fi solicitate ulterior. 

1. Informații despre familia dv.: 
SOȚUL 

Numele şi prenumele solicitantului 
 SOȚIA 

Numele şi prenumele co-solicitantului 

   

C.I. Serie / Nr. Data nașterii  C.I. Serie / Nr. Data nașterii 

     

Telefon:   Telefon:  

Locul de muncă actual  Locul de muncă actual 

   

Funcția/Meseria   Funcția/Meseria  

Vechime la locul de muncă actual  
(ani):   Vechime la locul de muncă actual 

(ani):  

În cazul familiilor cu un singur părinte, vă rugăm bifați căsuța care indică starea civilă: 
o Niciodată căsătorit(ă)    o Divorțat(ă)   o Văduv(ă) 
 

Copii și alte persoane aflate în întreținere 
(persoane care locuiesc cu dv. și se află în grija dv.) 

 

 Nume de familie  Prenume  Sex  Data nașterii 

1        

2        

3        

4        

5        

 
 



 
 
 

 
 

2. Informații despre locuința dv.: 
 
Adresa la care familia dv. locuiește în prezent este... 

STRADA  

NUMĂR  BLOC/SCARĂ/ETAJ  

ORAȘ  JUDEȚ  

 
Locuim la această adresă de   ani 

 
Locuința este:   Proprietatea familiei 

(bifați)  Închiriată (contra-cost) 

  Pusă la dispoziție de autorități (locuință socială) 

  Pusă la dispoziție de prieteni/rude etc. 

 

De ce utilități 
dispune locuința 
dv.? 
(bifați) 

 Apă curentă   Gaz 

 Rețea de canalizare   Acces internet 

 Electricitate 

 
Locuința actuală are... Număr camere  

Metri pătrați (aproximativ)  

 
3. Informații suplimentare 

De unde ați auzit de 
asociația PRIMA 
DATĂ ACASĂ? 

 Prieteni sau familie   Internet (site, Facebook etc.) 

 Radio/TV/Ziare   Biserică 

 Primărie   Membri ai asociației 

 
Prin semnarea acestei Cereri de luare în evidență, declarați că toate informațiile sunt integral 
corecte, conform cunoștințelor dv., și acceptați faptul că furnizarea de informații incorecte 
poate duce la eliminarea din selecție. Dacă considerați că este important să ne transmiteți 
informații care nu sunt incluse în acest formular, le puteți scrie pe o foaie separată. 
 

 
SEMNĂTURA SOLICITANTULUI  SEMNĂTURA CO-SOLICITANTULUI 

   



Declarație de consimțământ cu privire la  

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

în prima etapă a procesului de selecție a familiilor-partener 

Datele dumneavoastră personale, precum numele sau imaginea,  
merită protejate! 

Acest document vă informează cum sunt colectate și procesate datele dv. personale de către 
Asociația PRIMA DATĂ ACASĂ în timpul procesului de selecție și după încheierea acestuia. 
Această declarație de prelucrare este emisă în conformitate cu legislația privind protecția 
datelor, inclusiv Regulamentul EU 2016/679 („General Data Protection Regulation”). Pentru 
a putea intra în programul de selecție al asociației, este necesar să ne permiteți să prelucrăm 
datele necesare despre dumneavoastră și familia dumneavoastră, pentru ca noi să putem 
evalua corect situația fiecărei familii înscrise.  

Vă rugăm să citiți integral acest document și să îl semnați pentru a exprima acordul dv. 
explicit și activ pentru prelucrarea datelor personale oferite. 

 

Cine suntem? 

Asociația PRIMA DATĂ ACASĂ urmărește să ajute familii muncitoare, cu venituri mici, care 
nu au avut niciodată o locuință proprie, să își construiască o locuință simplă și decentă. În 
acest scop, colectăm următoarele informații despre dv.: 

• Numele, prenumele, starea civilă, telefon, adresa de domiciliu, locul de muncă, 
funcția/profesia, vechimea la locul actual de muncă, fotografii puse la dispoziție de 
dv., semnătura, data nașterii – pentru solicitant și cosolicitant, dacă este cazul; 

• Numele, prenumele, sexul și data nașterii, fotografii puse la dispoziție de dv. – pentru 
copii și alte persoane aflate în întreținerea dv.; 

• Informații despre locuința actuală: adresă, perioada de locuire la adresă, situația 
juridică a imobilului, utilități disponibile, starea generală de întreținere a casei, 
suprafața, numărul de camere, fotografii. 

Toate informațiile sunt procesate având ca temei consimțământul dv., exprimat explicit prin 
semnarea prezentului document, și vor fi folosite pentru ca membrii Comitetului de Selecție 
să ia o decizie corectă cu privire la familiile care vor fi asistate. De asemenea, pe baza 
interesului nostru legitim de a desfășura un proces corect de selecție, colectăm informații 
despre starea locuinței, vizibile cu ochiul liber în cursul vizitelor de evaluare permise de 
familia dv., și putem agrega alte informații disponibile despre dv. și membrii familiei din 
surse publice (autorități ale statului, rețele de socializare etc.). Informațiile din această 
etapă a procesului de selecție NU VOR FI FĂCUTE PUBLICE decât în moduri care NU pot fi 
legate de identitatea dv. (anonimizat). 

  



Cine are acces la datele mele? Pentru cât timp? 

La datele dv. personale pot avea acces angajații, membrii și voluntarii asociației, însă doar cei 
direct implicați în procesul de selecție. Toate persoanele care au acces la datele dv. au 
semnat un acord de confidențialitate sau au această obligație prin contractul de muncă sau 
voluntariat semnat cu asociația. Datele dv. vor fi stocate: 

• fizic, în „Dosarul selecției D9” aflat în sediul asociației; 

• electronic, în sistemele informatice ale asociației. 

Documentele în format electronic sunt stocate pe serverele online ale furnizorului Microsoft, 
iar corespondența electronică se poartă prin intermediul furnizorului de servicii Google, ale 
căror servere pot fi localizate fizic în afara Spațiului Economic European. Toate sistemele 
informatice ale asociației sunt securizate pentru a fi accesibile doar cu nume de utilizator și 
parolă, iar acolo unde acest lucru este posibil tehnic, prin dublă autentificare. 

 

Cât timp păstrați datele mele personale? 

Pe baza interesului nostru legitim de a demonstra caracterul obiectiv și imparțial al modului 
în care se desfășoară procesul de selecție, datele pe care ni le furnizați vor fi stocate în 
arhiva asociației, fizic și electronic, pentru o perioadă de 10 ani, iar ulterior vor fi distruse. În 
tot acest timp, asociația nu va face cunoscute terților aceste date decât în baza unei cereri 
valide a autorităților competente sau pentru apărarea deciziilor luate în timpul selecției, în 
urma unei eventuale contestații a dv. 

 

Informații de contact 

Asociația PRIMA DATĂ ACASĂ este o organizație non-profit înregistrată în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 77/1999, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 22 
sc. A ap. 7. În scopul prezentei politici, suntem operatorul care prelucrează datele dv. cu 
caracter personal. Pentru întrebări sau pentru a vă exercita drepturile oferite de lege, ne 
puteți contacta la telefon 0264.42.53.53 sau prin email la adresa 
dataprotection@asociatiaacasa.ro.  

Puteți sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, la telefon 0318.059.211 sau prin email la adresa anspdcp@dataprotection.ro. 

SEMNĂTURA SOLICITANTULUI  SEMNĂTURA CO-SOLICITANTULUI 
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