
 
 

  

SINDICATUL UNICREDIT ROMANIA 
Sediul central  Str. Stefan cel Mare nr. 32-34, CONSTANTA, cod postal 900676 

C.I.F. 25154145; cod IBAN : RO80CECECT0131RON0697765 deschis la CEC Bank SA Constanta  
 

Afiliat la Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci 

CERERE, 
  

Subsemnatul/a ……….………………………………...........................,  în calitate de 
angajat al UniCredit Bank SA din data de …./…./………  

la Sucursala/Departamentu ………………………, localitatea ………….……,  
user....................................... 
având adresa e-mail ……………………..…..........……@unicredit.ro,  

în baza prevederilor cap.V, art.8 – 14 din Statutul Sindicatului “UNICREDIT” România, 
aprobat în şedintă publică, prin procesul verbal din data de 05.12.2008, solicit 
înscrierea în tabelul membrilor Sindicatului “UNICREDIT” România, înfiinţat în baza  
Sentinţei Civile nr.8553 din data de 18.12.2008 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti . 

Solicit debitarea automată lunară din salariu a cotizatiei, asa cum este 
mentionat in Regulamentul de Ordine si Functionare a Sindicatului in “Capitolul 6. 
Nivelul cotizatiei si modul de incasare”, care va fi vărsată în contul Sindicatului 
“UNICREDIT” România nr. RO80CECECT0131RON0697765 deschis la CEC Bank SA 
Constanţa.   

Totodată declar că am luat la cunoștință de prevederile Statutului Sindicatului 
“UNICREDIT” România si de Regulamentul de Ordine si Functionare a Sindicatului 
“UNICREDIT” România disponibile pe site-ul Sindicatului in sectiunea Documente 
Utile- https://sindicatulunicredit.ro/documente-utile 
De asemenea, prin semnarea prezentei cereri, declar că sunt de acord cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în tabelul membrilor 
Sindicatului UniCredit România pentru reținerea și virarea cotizației de sindicat dar 
și pentru îndeplinirea demersurilor efectuate de sindicat, în conformitate cu 
prevederile legale. 

Prin semnarea prezentei cereri declar că am luat la cunoștință și sunt de 
acord cu mențiunile din cuprinsul Formularului privind prelucrarea  datelor cu 
caracter personal, formular care poate fi consultat pe site-ul sindicatului: 
https://sindicatulunicredit.ro/documente-utile/GDPR 

 
Vă mulţumesc. 
 
Data:            Semnătura: 



 
 

  

 
 
 
 
 
       ACORD SPECIFIC PRIVIND RETINEREA SI VARSAREA COTIZATIEI CATRE SINDICAT 
 
 
 
 
 
Dl./Dna __________________________________ („Persoana vizata”), în calitate de 
angajat in Departamentul________________________________, în functia de 
_______________________________,  in cadrul UniCredit Bank SA („Banca”), imi 
exprim liber optiunea referitor la urmatoarea prrelucrare, astfel: 
 
 
-prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul retinerii si vărsării cotizatiei 
de sindicat către Sindicatul al cărui membru sunt (dacă este cazul): 
       DA     NU 
 
 
Înteleg ca exprimarea acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter 
personal în scopul sus mentionat reprezintă optiunea mea, liber si specific exprimata, 
fiind informat pe deplin asupra operatiunilor de prelucrare prin Nota de informare 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota”), Nota pe care am primit-o 
anterior si din care acest document face parte integranta. 
 
Prezentul document a fot semnat azi....................., in 2 exemplare originale, unul 
pentru Banca si unul pentru Persoana vizata. 
 
 
Nume si prenume Persoana vizata............................... 
 
Semnatura........................................... 
 
Data..................................... 
 


