
ASOCIAŢIA COCKER SPANIEL CLUB Inreg. Nr................/...............
Str. Ciacova nr. 23, Bucureşti sector 1
CONT: RO31 INGB 0000 9999 0463 8990 

Subsemnatul :
(Numele şi prenumele)

D.n. CNPC.I.:

Sc.: Et.: Ap.:

Afix de crescator:

E-mail: Site:

Tel 1: Tel 2:

Domiciliat in loc. sector / judet.

Str.:

Nr.: Bl.:

Profesia/Ocupaţia: 

Numele:

Rasa: Culoarea :

vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere de adeziune pentru a deveni membru activ / simpatizant al
Asociaţiei Cocker Spaniel Club. Prin semnarera acestei cereri mă angajez să respect statutul şi
regulamentele C.S.C. precum şi regulamentele şi statutul A.Ch.R. şi F.C.I. Declar pe proprie răspundere
că am fost/sunt membru al asociaţiei chinologice/clubului naţional..............................................................
cu carnet nr .............. din data ........................
Mă oblig ca în momentul schimbării unor date privind identitatea şi adresa mea sau proprietatea asupra
câinelui/câinilor înscris/înscrişi, să aduc aceasta la cunoştinţa C.S.C. în maximum 3 zile de la data
acestor schimbări. 

Subsemnatul sunt de acord ca datele cuprinse în această cerere să fie prelucrate şi utilizate în 
conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin aceasta înţeleg să-mi pot exercita faţă de 
operator oricare şi toate drepturile ce-mi sunt conferite în acest sens de Legea nr.677/2001 menţionată 
mai sus, inclusiv dar fără a mă limita la drepturile menţionate de art.12 – 15 din această lege şi anume, 
dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Scopul tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor de către operatorul C.S.C. este promovarea de 
servicii şi informaţii adresate direct membrilor C.S.C., prin mijloace de genul poştei sau mijloace de 
marketing la distanţă, altele decât modalităţile promoţionale obişnuite.

Semne particulare:

Sex:

D.n.

CERERE DE ADEZIUNE

Cererea se va completa citeţ şi cu caractere de tipar majuscule!
Se va anexa o copie a actului de identitate al solicitantului şi a pedigree-ului câinelui / cainilor precum si 
testele genetice efectuate !

Data :                                             Semnatura:

Tatuaj/Microcip: 

Proprietar al câinelui / cainilor :

Pedigree:

Testat pentru APR : NF: HD:



Numele:

Rasa: Culoarea :

Sex: Pedigree:

Semne particulare:

Tatuaj/Microcip: 

D.n.

HD:

Numele:

Rasa: Culoarea :

Testat pentru APR : NF:

Sex: Pedigree:

HD:

D.n.

Pedigree:

Semne particulare:

Tatuaj/Microcip: 

Testat pentru APR : NF :

D.n.

Numele:

Rasa: Culoarea :

Sex:

NF :

Semne particulare:

Tatuaj/Microcip: 

Sex: Pedigree:

HD:

Numele:

Rasa: Culoarea :

Testat pentru APR :

D.n. Semne particulare:

Tatuaj/Microcip: 

Testat pentru APR : NF : HD:

Numele:

Rasa: Culoarea :

Sex: Pedigree:

Semne particulare:

Tatuaj/Microcip: 

D.n.

HD:Testat pentru APR : NF :


