CERERE PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI DE LIBERĂ PRACTICĂ
CĂTRE
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Vă informăm că organizația profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele
dumneavoastră cu caracter personal menționate în prezenta cerere pentru obținerea atestatului de liberă
practică offline și online, în temeiul Legii 213 din 2004 și a Hotărârii de Guvern nr. 788 din 2005, acte
normative ce reglementează activitatea psihologilor cu drept de liberă practică. Prelucrarea datelor se
realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost investit Colegiul Psihologilor din România,
ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
COMISIA:_______________________________________________________________________
SPECIALITATEA: ________________________________________________________________
NUMELE:________________________________________________________________________
NUMELE ANTERIOR (dacă este cazul):_______________________________________________
PRENUMELE:____________________________________________________________________
DATA NAȘTERII:_________________________________________________________________
CNP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DATE DE CONTACT:
DOMICILIU:
JUDEŢUL:

LOCALITATEA:
STRADA:

NR.

SC.

AP.

COD POŞTAL:

SECTOR:
TELEFON:

BLOC

ADRESA E-MAIL:

LOC DE MUNCĂ:
DENUMIREA INSTITUŢIEI/LOCULUI DE MUNCĂ:___________________________________
LOCALITATEA:

JUDEŢUL:

STRADA:

NR.

SECTOR:

COD POŞTAL:

Se completează lizibil, cu majuscule.

BLOC

SC.

AP._________

TELEFON:________________________

Prin prezenta, îmi exprim acordul ca organizația profesională Colegiul Psihologilor din România să
proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere pentru obținerea atestatului de liberă
practică online și offline exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislația în vigoare a profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică (înregistratea datelor în baza de date a Secretariatului Colegiului,
elaborarea listei de prezență pentru programarea la evaluarea scrisă și/sau la interviu, transmiterea
dosarului pentru analiză comisiei/comisiilor aplicative din cadrul Comitetului director, elaborarea
procesului verbal pentru ședințele comisiilor aplicative, introducerea datelor în Registrul Unic al
Psihologilor cu drept de liberă practică, elaborarea, la cerere, a unor adeverințe sau certificate de
recunoaștere internațională, trasnmiterea prin e-mail a informațiilor de interes profesional) și vă adresez
rugămintea să analizaţi dosarul personal în vederea obţinerii atestatului de liberă practică, astfel:

treapta de specializare:
• practicant

;

regim de exercitare: supervizare
autonom
• specialist
• principal

;
,

Astăzi, Data:

Semnătura:

Se completează lizibil, cu majuscule.

