APROBAT
Director
Prof. Dinescu Mirela

Doamnă Director,
Subsemnatul(a)
având C.N.P. 

____________________________________________________________

,

declarat admis in clasa a IX-a la ŞCOALA

SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”, solicit înscrierea in anul şcolar
2020–2021, domeniul turism și alimentație – specializarea Tehnician în turism.
Conform OMEdC nr 4925/ 08.09.2005, Art. 12-13, la constituirea claselor se va ține cont de
oferta educațională a unității de învățământ si opționalul ales pentru stagiile de practica comasata.
Pentru a evita împărțirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, școala poate
interveni pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea lor.
Grupajul de limbi moderne la această calificare va fi: limba engleză – limba germană.
Stagiul de practică comasată va fi efectuat la finalul semestrului II și va avea ca disciplină de studiu
„O nouă atitudine a consumatorului și prestatorului de produse și servicii turistice”
Vă informăm că instituția noastră de învățământ vă colecta, utiliza și prelucra date cu caracter
personal conform prevederilor Legii 190/2018- pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Aceste date sunt: numele şi prenumele,
cetăţenia, naționalitatea, semnătura, stare civilă, telefon/ fax, adresa domiciliul/ reşedinţă, e-mail,
codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, actele/ fișele medicale, apartenența
religioasă, profesia, locul de muncă. *
Vă informăm că în baza deciziei ANSPDCP nr 52 din 31 mai 2012, art. 4, Școala Superioară
Comercială Nicolae Kretzulescu este monitorizată video în toate spatiile destinate procesului de
învățământ.**
De asemenea declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului Intern afișat pe siteul liceului www.kretzulescu.ro.
Atât eu ……………………………………………………….…………………… (elev) cât și
părintele/susținătorul legal ................................................................................... (părinte), am luat la
cunoștință faptul că părintele răspunde de exactitatea datelor personale ale elevului.

Data
_______________

Semnătura candidatului,
___________________
Părinte/tutore/susținător legal,
___________________

* Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București prelucrează datele cu caracter personal furnizate
de dvs. pentru desfășurarea activităților aferente scopului educativ și cultural. Școala va centraliza şi transmite datele
cu caracter personal doar la solicitarea și justificarea instituțiilor abilitate: Ministerul Educației și Cercetării,
Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Casa Corpului Didactic, alte unități școlare, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Română, Primăria/ Consiliul General a/
al Capitalei și Primăria Sectorului 3 (Direcția Învățământ). Pentru asigurarea confidențialității informațiilor din baza
noastră de date, sunt implementate măsuri de securitate speciale pentru a asigura confidențialitatea acestora, în
conformitate cu standardele de securitate impuse de legislația curentă.
** Datele video sunt prelucrate în scopul prevenirii si combaterii săvârșirii de infracțiuni, asigurarea pazei si protecției
persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalațiilor de utilitate publica, precum si a împrejmuirilor afectate
acestora.

