INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”
CRAIOVA, DOLJ

nr...........din.............
Doamna Director,

Subsemnatul/subsemnata________________________________________________________,
părinte/tutore/reprezentant legal

al elevului/ei____________________________________________,

din clasa____________, de la___________________________________________________________,
cu domiciliul în_____________________________________________________, vă rog să-mi aprobați
cazarea fiului/fiicei în căminul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” Craiova și servirea meselor zilnice
(mic dejun, prânz și cină) la cantina liceului.
Nr. tel. părinți: tată____________________ /mamă__________________
Nr. tel. elev/ă:

____________________

Documente anexate la prezenta cerere:
 Anexa 1 - ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL;
 Adeverință de elev (pentru elevii înscriși la alte unități școlare, cu excepția LTHC);
 Copie CI părinte/tutore/reprezentant legal;
 Copie CN și CI elev;
 Adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate, de la medicul de familie (original sau copie);
 Dovadă vaccinare împotriva COVID-19/rezultat negativ Test Rapid Antigen SARS-COV-2
administrat de medicul de familie/medicul școlar, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea
cursurilor în anul școlar curent.
Data,

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043
Email: office@henricoandacraiova.ro
WEB (QR code):

Semnătura,

Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova
”Aici construim împreună viitorul!”

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”
CRAIOVA, DOLJ

ANEXA 1
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova , persoană juridică română cu sediul în Craiova, str. Henri
Coandă, nr. 48, Jud. Dolj, cod fiscal 200562, reprezentată legal prin prof.Brumar Mihaela, în calitate de director,
având în vedere prevederile din LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aduce la cunostința părinților elevului
......................................... ........... ........ ........ ...... ......... ............................................... din clasa .......... următoarele:
1. Informatiile oferite de dumneavoastra, ce contin date personale de identificare, vor fi folosite in scopul
intocmirii documentatiei de inregistrare ca elev, intocmirea si completarea documentelor ce vizeaza exclusiv
relatia școală - elev.
2. Participarea în cadru instituțional organizat la evenimentele cultural-științifice, contribuția la promovarea
acțiunilor cultural-educative intreprinse de Liceul Teoretic ”Henri Coanda”, pot fi popularizate pe pagini de
largă audiență, cu fotografii în care apar membrii instituției și invitații, realizate cu prilejul evenimentelor de
importanță culturală.

Subsemnatul.........................................................................................................................îmi exprim în mod
direct consimțământul ca Liceul Teoretic ”Henri Coanda” să folosească datele de identificare cu caracter
personal puse la dispoziție, care vor fi folosite in scopul intocmirii documentatiei de inregistrare ca elev,
intocmirea si completarea tuturor documentelor ce vizeaza relatiile școală-elev, iar fotografiile/filmele
realizate la evenimentele cu caracter cultural-științific să fie popularizate.

Data:..................................................
Semnătura părinte/tutore/reprezentant legal.......................................................
Semnătura elev ...............................................

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
Cod poștal 200556, Cod fiscal: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043
Email: office@henricoandacraiova.ro
WEB (QR code):

Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova
”Aici construim împreună viitorul!”

