UNIVERSITATEA MARITIMĂ
DIN CONSTANŢA

COD: UMC_DGA_07_F1

CERERE DE CAZARE
Doamnă Rector,
Subsemnatul(a) _____________________________, student(ă) al/a Universităţii Maritime din Constanţa, Facultatea:
 Navigaţie şi Transport Naval, specializarea:
 Electromecanică Navală, specializarea:
(studii de licenţă)
(studii de licenţă)
 Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial
 Electromecanică Navală
 Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial în
 Electrotehnică
limba engleză
 Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 Inginerie și Management în Domeniul
 Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
Transporturilor
 Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
(studii de masterat)
(studii de masterat)
 ....................................................................
 ....................................................................
(studii de doctorat)
 ....................................................................
anul (2021/2022)  I  II,  III,  IV de studiu; forma de învăţământ  cu taxă/ fără taxă, cu domiciliul stabil în
județul __________________, localitatea ______________vă rog să îmi aprobați cererea de cazare pentru perioada de
organizare a activităților didactice derulate față în față.
Căminul care reprezintă prima opțiune:  Sediu Lac Mamaia

 A2;

 Far 3.

Prin prezenta îmi însușesc următoarele obligații:
- să limitez pe cât posibil contactul direct cu restul
persoanelor cazate și cu personalul universității;
- să respect cu strictețe normele de igienă;
- să nu organizez și să nu particip la întâlniri cu scop
recreativ;
- să nu primesc vizite din partea unor persoane din
exteriorul căminului;

- să nu primesc în camera repartizată alte persoane cazate
în cămin;
- să evit ieșirile/intrările frecvente în incinta căminului;
- să anunț administratorul căminului cu privire la plecarea
mea;
- să solicit agentului de pază notarea în lista de repartiție a
datei la care părăsesc incinta căminului.

Înțeleg că, în cazul în care nu respect aceste reguli, personalul universității are dreptul să procedeze la
excluderea mea din cămin, fără alte proceduri disciplinare.
Număr de telefon: ____________________ Alte menţiuni: ____________________________________________
Data ______________
Semnătura ________________
___________________________________________________________________________________________
Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această cerere să fie prelucrate de Universitatea Maritimă din Constanţa în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza Regulamentului (UE) 2016/679 am dreptul de acces,
intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată.
Pentru mai multe detalii şi informaţii poate fi contactat Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, direct sau la adresa dpo@cmu-edu.eu. sau
pot fi accesate paginile de internet ale Universităţii: https://cmu-edu.eu/dpo/ https://cmu-edu.eu/admitere - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu
caracter personal sau ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 2830, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:
http://www.dataprotection.ro.
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