SNTFC “CFR Călători” SA
Stuctura organizatorică (UNITATE)......................
Nr: ......................../ Data ..................... (de înregistrare din registrul staţiei/agenţiei voiaj)
CERERE DE EMITERE CARD TREN PLUS
F-PO-0-8.5.1-24-03
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.
CFR Călători colectează, prelucrează si stochează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în
vigoare (Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestora) și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că
datele sunt prelucrate numai în scopurile pentru care au fost colectate dar și pentru asigurarea securității acestora.
Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal (această
enumerare nu este exhaustivă): dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul la opoziție. Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată pe
adresa de e-mail relpublic.calatori@cfrcalatori.ro.
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul emiterii cardului TrenPlus, pentru înregistrarea și identificarea
dvs. ca posesor al cardului TrenPlus și pentru acordarea de reduceri la transport.
Fundamentul legal: interesul legitim al SNTFC CFR Călători conform art. 6 alin.1 lit. f din Regulamentul UE nr. 679/2016.
Durata de stocare a datelor: perioada de valabilitate a cardului plus 60 de zile de la data expirării acestuia.
Opțional
CFR Călători poate utiliza numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon în scopuri de marketing, în campanii
de premiere, pentru promoții și oferte personalizate.
Vă rugăm să ne acordați consimțământul pentru introducerea acestor date în baza de date a CFR Călători și utilizarea în
scopul declarat anterior:
Sunt de acord
Nu sunt de acord
CFR Călători poate utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul transmiterii periodice a newsletter-elor conținând informații si
noutăți despre activitatea noastră.
Vă rugăm să ne acordați consimțământul pentru introducerea acestor date în baza de date a CFR Călători și utilizarea în
scopul declarat anterior:
Sunt de acord
Nu sunt de acord
CFR Călători poate utiliza anumite date în scopuri statistice în condițiile existenței unor garanții stipulate la art. 89 din
Regulamentul UE nr. 679/2016.
Data ………………….,

semnătura……………..

