
 
 
 
 

CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Subsemnatul/a __________________________________________________________________________________________________________, 

născut/ă la data de __________________________, domiciliat în localitatea ________________________________________________, 

județul ______________, e-mail ____________________________________, tel. (opțional) ________________________________________  

 

În baza legislației aplicabile începând cu data de 25 mai 2018 în materia protecției datelor cu caracter personal 
și anume Regulamentul general al UE privind protecția datelor personale (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”), 
declar că sunt în mod expres de acord ca Asociația Mens Mensis Mensa (numită Mensa România) să prelucreze 
DATELE MELE, respectiv: nume, prenume, localitatea de domiciliu, data nașterii, adresa e-mail, rezultat 
testare Mensa România și id membru Mensa România, în următoarele scopuri: publicare nume în lista 
membrilor (accesibilă tuturor membrilor Mensa România), transmiterea de emailuri solicitate sau de informare 
de către Președintele Mensa România, departamentul Afiliere sau responsabilii Mensa România pentru fiecare 
departament sau acțiune în parte, urmărire încasări, distrugere date nenecesare. 
Datele vor fi prelucrate de către Președintele Mensa Romania, Departamentul Afiliere, Trezorier, Responsabilii 
Regionali, Responsabilul cu transmiterea legitimațiilor, Psihologul Mensa Romania. 
Datele vor fi transmise către terți doar cu scopuri precise: către firmele de curierat în vederea transmiterii 
coletelor, către firma de contabilitate în vederea înregistrărilor contabile, către tipografii în vederea emiterii 
cardurilor de membru, a ecusoanelor sau a altor documente care pot fi la un moment dat necesare membrilor sau 
asociației, către Judecătorie (lista membrilor, lista asociaților, datele membrilor Consiliului Director). 
Datele vor fi stocate în arhivele Mensa România pentru următorii 99 de ani. 
Înțeleg că voi avea dreptul de a solicita ștergerea din lista membrilor la expirarea calității de membru, însă datele 
vor rămâne în arhivele Mensa România, fiind necesare interesului legitim al Asociației. 
Înțeleg că datele vor fi stocate în sisteme informatice securizate și parolate, cu acces doar pentru membrii 
asociației, sau pe suport fizic în spații fizice protejate și vor fi prelucrate strict în scopurile asociației Mensa 
România. 
Conform prevederilor regulamentului mai sus menționat înțeleg că datele personale vor fi prelucrate fără a fi 
necesar acordul meu, atunci când prelucrarea se face în interesul legitim al organizației, atunci când executarea 
unor operațiuni în interesul meu ca membru nu poate fi operată fără această prelucrare sau atunci când statul 
român impune aceasta prelucrare. 
Am luat cunoștință despre conținut, am primit un exemplar și am optat în mod liber pentru acest 
CONSIMȚĂMÂNT. 
 
Numele și prenumele    Data    Semnătura 
 
___________________________________________  __________________  _____________________________ 


