CERERE DE EMITERE A CARDULUI TRENPLUS
Nume ......................................................................................................................................................
Prenume .................................................................................................................................................
CNP .........................................................................................................................................................
Data de început valabilitate ..................................................................................................................
Data nașterii ...........................................................................................................................................
Adresa : str. .............................................................................nr. ............, bl. .......sc. ........, ap. .........
et. ......, sector ................., Localitatea ...................................., Județul ...................................
Nr. de telefon: .........................................................................................................................................
Adresa de e-mail (opționala)): ................................................................................................................
Locul de muncă (opțional) : ..................................................................................................................
Funcția (opțional) : .................................................................................................................................
Prin semnarea acestei cereri confirm că am luat la cunoștință și SUNT DE ACORD cu toate
condițiile specifice acestei oferte, astfel:
1. După începerea perioadei de valabilitate a Cardului TrenPlus, denumit în continuare pe scurt
CTP, contravaloarea acestui card (bilet) nu se mai restituie, indiferent de motiv.
2. Legitimațiile de călătorie cu reducere, emise în baza CTP sunt valabile și pot fi utilizate doar de
titularul cardului, însoțite de CTP.
3. Legitimațiile de călătorie ce se achiziționează în baza CTP se pot procura numai de la casele
de bilete din stații și agenții de voiaj cu emitere electronică, în cadrul programului de lucru a
acesteia, cât și de pe platforma online a CFR Călători.
4. Cu toate celelalte condiții specifice acestei oferte, precizate pe site-ul CFR Calatori .
5. În cazul deteriorării CTP, emiterea unui nou card se va face în baza unei noi cereri de emitere
a CTP, în care se specifica motivul solicitării duplicatului.
6. Posesorul unui CTP care reclamă pierderea sau furtul CTP va trebui sa își procure un nou card
contra cost.
Opțional
Sunt de acord să primesc periodic prin e-mail newsletter, noutăţi, informaţii de la CFR
Călători. a)Bifarea acestei opțiuni implică obligativitatea declarării adresei de e-mail.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.N.T.F.C. „CFR Călători” – S.A., în calitate de operator, are obligaţia de
a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este acordarea de beneficii, prin activităţi de marketing direct şi/sau în scop statistic. Sunteţi/nu sunteţi
obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru obţinerea cardului TrenPlus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea
obţinerii cardului TrenPlus.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
marketing.Călători@cfrCălători.ro
* Sunt de acord, prin completarea formularului de înscriere, cu prelucrarea datelor personale în scopul înregistrării şi
identificării ca posesor al cardului TrenPlus. Sunt de acord ca informaţiile completate în formular să fie folosite de S.N.T.F.C. „CFR
Călători” – S.A. pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a S.N.T.F.C. „CFR Călători” – S.A., pentru prelucrarea
acestor date în scopul acordării de beneficii, în scop de marketing direct şi/sau în scop statistic.

Data ………………….,

semnătura……………..

