CHESTIONAR AUTORIZARE GRADATORI
a) DATE SOCIETATE COMERCIALĂ
1. Denumire:
2. Obiect de activitate:
producţie agricolă

depozitare

3. Adresă sediu:

Stradă:

Nr.

Sector/ Judeţ:

Cod poştal:

Stradă:

Nr.

Sector/ Judeţ:

Cod poştal:

4. Adresă
corespondenţă:
(dacă este diferită de 2)
5. Telefon:
8. Cod fiscal/CUI:

procesare

import/export
Bloc:

11. Bancă 1:
Bancă 2:

Etaj:

Ap.

Etaj:

Ap.

Localitate:
Bloc:

Scară:
Localitate:

6. Fax:

7. E-mail:
9. Reg. Comerţului:

10. Administrator societate:
Nume:

Scară:

altele

Prenume:
Cont
Cont:

b) DATE REFERITOARE LA PUNCTELE DE RECEPŢIE (se va completa un tabel identic pentru fiecare punct)
1. Denumire punct de recepţie:
2. În situaţia în care societatea comercială are ca obiect de activitate PROCESAREA, se precizează:
tip seminţe de
consum folosite
3. Adresă punct de
recepţie

produse finite
rezultate

capacitate de
producţie în t/24h

Localitate:

Sector/ Judeţ:

Stradă:

Nr.

4. Telefon punct de recepţie:

Cod poştal:

5. Fax punct de recepţie:

6. Capacitate depozitare punct de recepţie:
7. Număr de gradatori la punctul de recepţie care să fie autorizaţi:
8. Date personale gradatori care urmează să fie autorizaţi (se completează câte un formular pentru fiecare candidat)
8.1 Nume:

8.2 Prenume:

8.3 Cod numeric personal:
8.4 Adresă personală

Stradă:

Nr.

Sector/ Judeţ:

Cod poştal:

8.5 Telefon birou:
8.7 Mobil:
8.9 Pregătire profesională:

Bloc:

Scară:

Et.

Localitate:

8.6 Fax birou:
8.8 E-mail:

8.9 Tel. acasă:
8.10 Vechime în specialitate (ani) :

Ap.

Acord
Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul ………………………………………., CNP ............……..…………..........…., născut la data
…...….....……..……, în localitatea ........…………..………, domiciliat în localitatea ……………………….,
strada …………………….., nr. ……, posesor al CI seria …… nr. …………, eliberat de
……………………………….. la data de ..............................................,
declar pe propria răspundere că îmi exprim în mod expres și fără echivoc consimțământul de a permite
Comisiei Naționale de Gradare a Semințelor de Consum să colecteze, să utilizeze și să prelucreze datele mele
cu caracter personal – nume, adresă, CNP, seria și nr. actului de identitate, nr. de telefon fix și mobil, adresa
locului de muncă, funcția ocupată, vechimea în muncă și experiența acumulată.
Datele sunt destinate pentru:
-

Întocmirea dosarului de gradator autorizat
Obținerea unor statistici cu caracter național
Monitorizarea activității de gradare la nivelul gradatorilor aflați pe teritoriul României

Am luat la cunoștință că aceste date vor fi tratate confidențial și că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute
de Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal a persoanelor și libera circulație
a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în special următoarele drepturi: dreptul la informare,
dreptul la acces date, dreptul la intervenții asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la acces în justiție.
Consimt, în temeiul Regulamentului UE 2016/679, să-mi fie reținută o copie a documentelor justificative.
Refuzul de punere la dispoziție a tuturor datelor solicitate precum și a actelor doveditoare, conduce la blocarea
autorizării ca gradator conform Regulamentului privind licenţele de gradator, aprobat prin Ordin al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356, publicat în Monitorul Oficial nr. 368/29.05.2003.
Am luat la cunoștință și sunt de acord cu necesitatea prelevării și prelucrării datelor mele cu caracter personal.

Data .........................
Semnătura.............................

