
   
 

 
 

CERERE pentru eliberarea ABONAMENTULUI GRATUIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
ale S.C. TCE S.A. PLOIEȘTI /  DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
 

Subsemnatul,............................................................................... cu domiciliul/reşedinţa  în 
municipiul Ploiești str. ......................................................................., nr......, bloc......, sc...., 
ap....., solicit eliberarea abonamentului gratuit pe mijloacele de transport aparținând   
S.C. TCE S.A. Ploiești  
 
Documente anexate pentru eliberarea abonamentului gratuit: 
□ legitimația pentru abonament valabilă pe mijloacele de transport ale S.C. TCE S.A. 
Ploiești  
□ CI elev beneficiar, original şi copie  
□ copie document din care rezultă calitatea de părinte/tutore, după caz 
□ declaraţie pe propria răspundere privind venitul lunar pe membru de familie, dată şi 
semnată de  părinți/tutori 
□ adeverințe care să ateste că veniturile pe membru de familie, nu depășesc suma de 
2.364 lei net pe lună   
 
 Declarație pe propria răspundere: 
- Îmi exprim în mod expres consimţământul ca S.C. TCE S.A. Ploieşti să prelucreze datele 
mele cu caracter personal, prin mijloace manuale / automatizate, destinate utilizării de 
către operator în cadrul procedurii de eliberare a abonamentelor gratuite. 
- Am fost informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor). 
 
 
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de S.C. TCE S.A. Ploieşti,  în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul eliberării abonamentului gratuit. Datele pot fi comunicate numai 
persoanei vizate, reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice 
Ploieşti, Poliţiei şi Jandarmeriei, Primăriei Ploieşti în vederea certificării condiţiilor de acordare a 
abonamentului gratuit. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de 
opoziţie, de intervenţie asupra datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, printr-o cerere 
scrisă, semnată şi datată, trimisă la sediul societăţii. 
 
 

 

Data_____________                                                         Semnătura ____________________                                                                                                                  
 

 
 
 

                                                                                                                                                          F 463 / iun 18 

ELEV mai mare de 18 ani 
 


