Catre CTP CLUJ-NAPOCA
B-dul 21 Decembrie 1989,nr.128-130
CERERE DE EMITERE A

ABONAMENTULUI DE CALATORIE INCARCAT
CARDUL DE TRANSPORT

PE

Subsemnatul, NUME.....................................PRENUME.............................................
CNP......................................................., act de identitate SERIA...........NR..............................,
telefon ………………………………, e-mail ………………………………ADRESA: Judetul CLUJ,
Loc. CLUJ-NAPOCA, Str. ………………………………………….., Nr. …….…Bl. …...... Ap. ……
,va rog să îmi eliberaţi ABONAMENT GRATUIT pentru persoane varstnice si
pensionari, conform HCL din 12.05.2020, incarcat pe cardul de transport nominal.
Declar pe propria raspundere ca fac parte din una din categoriile de mai jos :
(Se bifeaza varianta corecta):

□ Varsta > ( mai mare) de 70 ani - Abonament gratuit pe toate liniile
□ Varsta < ( mai mica) de 70 ani □ pensionari la limita de varsta,
□ pensionari pe caz de boala,
□ urmasi,
□ orfani cu varsta de pana la 26 ani elevi sau studenti

□ Pensia < (mai mica) de 2150 lei - Abonament gratuit pe toate liniile
□ Pensia intre 2151 lei-2400 lei- Abonament pe 1 linie:……………………
□

Detin certificate / diploma de Cetatean de onoare - Abonament gratuit pe toate liniile

Declaratie privind abonamentul anterior

□ Declar pe propria raspundere ca nu am detinut abonament de pensionar pe card.
Subsemnatul/a, declar că am fost informat/a referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
de catre CTP Cluj-Napoca şi la categoriile de date care urmează să fie colectate şi prelucrate,(
informatii care pot fi consultate si on-line pe site-ul www.ctpcj.ro, sectiunea DESPRE NOI/
PRELUCRARE DATE PERSONALE) şi sunt de acord ca datele mele personale (nume, prenume,
CNP, adresa, fotografie, starea de sanatate-in cazul pensionarilor pe caz de boala) să fie prelucrate in
vederea obtinerii abonamentului de calatorie gratuit/redus conform HCL 865/17.10.2017 , în
conformitate cu legislatia europeana si nationala in vigoare privind protecţia persoanelor fizice cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi faptul că imi
cunosc drepturile conferite de Regulamentul UE 2016/679 (dreptul de acces și intervenție, dreptul de
opoziție, stergere, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției )
Subsemnatul declar ca am primit pliantul cu instructiuni privind utilizarea Sistemului de vanzare
si taxare automata a titlurilor de calatorie, am inteles modul de utilizare precum si faptul ca sunt de
acord sa respect instructiunile si regulile de utilizare ale Sistemului de vanzare si taxare automata a
titlurilor de calatorie, asa cum sunt ele specificate in pliantul scris si pe site-ul www.ctpcj.ro .

DATA...........................
SEMNĂTURA........................

