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Un proiect iniţiat de Primăria municipiului Cluj-Napoca

Un copil – Un arbore

Sunteţi de acord ca Primăria să planteze un arbore pentru copilul Dvs.?

  Da                Nu

Sunteţi de acord ca numele  copilului Dvs.  să apară lângă un arbore plantat  în  cadrul programului
„un copil – un arbore”?

Da, sunt de acord ca numele copilului meu să apară lângă un arbore plantat în cadrul programului „un copil – 
un arbore”.
Numele (aşa cum doriţi să apară pe arbore) ………………………………………

Nu doresc ca numele copilului meu să apară în cadrul programului „un copil – un arbore”.

Nume şi prenume părinte.........................................................

Telefon ……………………………....….………...................

E-mail ……..……………………………………...................

Nume şi prenume copil

………………………………………………………............

Data naşterii copilului ………………………

În ce cartier ați prefera să fie plantat arborele copilului dvs.? ……………………

□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail: 

________________________________________________

□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date 

personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul 

adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru

Data ………………… Semnătura …………………

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 42 2 00 1*

Timp estimativ de completare: 10 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și  arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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Etapele pentru a-i oferi un arbore copilului dumneavoastră:

1. Completaţi formularul la ghişeu în momentul declarării naşterii copilului dumneavostră, la Direcţia de 
Evidenţa Persoanei, din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

2. Vă asiguraţi că vă notaţi date de contact actualizate (telefon, e-mail, adresă poştală) pe formularul 
completat.

3. Primăria Cluj-Napoca vă va contacta pentru a vă anunţa datele programate

pentru plantarea arborilor în cadrul programului „un copil – un arbore”.

De asemenea vi se va oferi lista speciilor disponibile pentru plantare.

4. Decideţi dacă veţi planta chiar dumneavoastră acest arbore sau alegeţi ca el să fie plantat de către Primărie. 
Dacă doriţi să plantaţi personal arborele copilului, puteţi participa la acţiunea de plantare în perioada anunţată.

5. După finalizarea plantărilor veţi primi informaţii legate de amplasamentul

arborelui copilului dumneavoastră.

6. Vă invităm să îi oferiţi arborelui împreună cu copilul dumneavostră

toată atenţia şi grija pe care consideraţi că o merită.

„Cluj-Napoca – oraşul în care se plantează un arbore pentru fiecare copil”

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Evenimente Publice, str. Moţilor nr. 3, camera 46, 
telefon 0264–599.329, eveniment@primariaclujnapoca.ro
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