Asociatia

Invatamant Campulung
ANEXA 1-GIRANTI (FIDEIUSORI)
ADEVERINTA – ANGAJAMENT
parte integranta din Contractul nr. ___________/________

Subsemnatul(a) _________________________________ domiciliat in ___________________
str. __________________________ nr. ____, bl. ______, sc. ____ ap. __ tel _________________ nascut
in anul _____ luna ___ ziua ___ in localitatea ____________, jud. _______ BI(CI) seria ___ nr. ________
eliberat(a) de _________________ la data de _________ CNP __________________ incadrat in unitatea
_______________________________ cu sediul in ______________ str. __________________, nr. ___,
bl. ___, sc. __, ap. ___ in functia de _____________________ avand un salariu lunar net de __________
lei, ma angajez fata de Asociatia C.A.R. Invatamant Campulung sa platesc in mod solidar, prin retineri din
veniturile lunare sau din veniturile materiale si bunurile mobile si imobile prezente si viitoare conform art.
2293, art. 2300 Cod Civil si sa garantez cu fondul social propriu, suma de (in cifre) ____________ lei, (in
litere) _________________________________________, reprezentand imprumutul plus dobanzile si
eventualele penalitati de intarziere conform contractului de imprumut nr. _______/________________,
contractat la Asociatia C.A.R. Invatamant Campulung de numitul ________________________________,
CNP ____________________ in cazul in care imprumutatul de mai sus indicat nu va achita imprumutul
contractat la termenele si conditiile prevazute in contractul de imprumut al carui continut il cunosc.
Subsemnatul renunt la beneficiul discutiei (urmaririi) fata de creditoarea Asociatia C.A.R.
Invatamant Campulung potrivit art. 2294, art.2300 Cod Civil.
Asociatia C.A.R. Invatamant Campulung va putea urmari la plata pe acela care va voi dintre
giranti (fideiusori), fara ca acesta sa poata opune beneficiul de diviziune.
Recunosc dreptul la gaj general al C.A.R. asupra tuturor bunurilor mobile si imobile prezente si
viitoare aflate in patrimoniul meu conform Codului Civil; am luat la cunostinta de continutul prezentului
contract, inregistrat sub nr. ________/_________________.
Oricare modificare a domiciliului, a locului de munca si a numarului de telefon va fi comunicata la
C.A.R. in termen de 5 zile.
Îmi exprim consimţământul ca Asociaţia C.A.R Învăţământ Câmpulung, în calitate de operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele mele personale, care sunt oferite de mine prin
angajamentul de girant, precum și să colecteze, să prelucreze datele mele cu caracter personal pe durata cât îmi mențin calitatea de girant. Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate cu
privire la datele cu caracter personal a Asociaţiei C.A.R. Învăţământ Câmpulung elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter
personal, respectiv dreptul: de a fi informat, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție, de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau
justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege. Consimt că informațiile înregistrate de către Asociaţia C.A.R. Învăţământ Câmpulung pot fi comunicate către autoritățiile/instituțiile abilitate
prin lege, către entități de grup, către Federația Caselor de Ajutor Reciproc din România și entitățile din cadrul acesteia. Consimt ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către
operator deoarece am fost informat de scopul pentru care au fost cerute aceste date, și anume pentru identificarea persoanei mele, gestionarea riscurilor financiare ale operatorului, conformarea cu
prevederile legale care privesc activitatea Caselor de Ajutor Reciproc. Am fost informat că pot să îmi retrag oricând prezentul consimțământ.

DATA _________________

SEMNATURA _________________________

Dat in fata mea,
Numele si prenumele________________________
Functia___________________________________
Semnatura________________________________
Data_____________________________________

