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FIȘA PERSONALĂ A PARTICIPANTULUI LA CURSURILE DE YUMEIHO 

 
     (Completarea și semnarea prezentului document se constituie și în cerere de înscriere la cursul de inițiere) 

 
Date privind identitatea și domiciliu: 
 
Nume : ......................................................................................................;   Prenume : ......................................................................................................; 

Act identitate: tip. ...................;  Seria: ......... ; Nr. ..............................................;  C.N.P. ..................................................................................; 

Locul nașterii: - localitatea:  .........................................................................................;   -  judeţ:  .......................................................................; 

Domiciliul - localitatea: .........................................................................................;  str. ...............................................................................................; 

Nr. ……..… ;  bl. … ...…. ;  sc. ….… ;  ap. ..… ;      Judet: ....................................................................... ;      Cod: ………………………… ;  

Țara: ...................................................................................;  Cetățenia: ......................................................................;   

Telefon : .....................................................................................................................; 

E-mail: <.......................................................@....................................................>   Web: < www......................................................................... > 

 
Date privind studiile şi ocupaţia: 
 
Profesia actuală (ocupația) : ...............…………………………...….…….......................………………………………....; 
Studii: …................…………….……………………………………….………..............................……………..…………….; 
Calificări (specializări): .................……………………………………...........................……………..…………...……….. 
……………………………………………………………………………..................................……………………...................; 
Diplome (atestate/certificate) obținute în terapia YUMEIHO: 
gradul: 1- data: …..../…..../…....... , instructor - ………………………….., loc: ……..........................................……….;  

gradul: 2- data: ..…./…..../…........ , instructor - ………………………….., loc: ……......................................………….; 

gradul: 3- data: ..…./.….../…........ , instructor - ………………………….., loc: ……..................................................….; 

Alte observații privind pregătirea profesională în domeniul terapiilor complementare : 
………………………………………………………………………………………………..........................................................; 
 
Date privind starea de sănătate: 
Boli infecto-contagioase in trecut şi prezent (menționată și perioada): …………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…; 

alte boli (netransmisibile, în prezent și  in antecedente, boli cronice, intervenții chirurgicale, prob. ortopedice, etc. ):     

.…………......…………………………………………………………………………………………….……………….……………………………….……; 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...; 

Starea de sanatate actuala: …………………………………………………………………………………………………………………………………......; 

Alte menţiuni (observații): 
…………………………………………………………………….….................…………………………………………………………………….………………; 

 
Subsemnatul /(ta) …………………...................................... declar pe propria răspundere ca fiind autentice datele mai sus 
menționate și consimt stocarea acestor informații în baza de date a S.R.Y. Aceste informații NU vor fi 
distribuite unor terțe părți și nu vor fi folosite în scop publicitar. 
 
 
Data: ……/……/…….….;     Semnătura: ……………………..................;        
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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE YUMEIHO 
 

DECLARAȚIE - ACORD PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL CONFORM PREVEDERILOR DIN LEGEA NR. 677/2001 

 
 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE YUMEIHO, asociație profesională, persoană juridică română, cu sediul în 
mun. Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 34, cod fiscal: 13108781, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 
543/A/2000 în calitate de prestator servicii de formare profesională și de evidență a practicanților Yumeiho 
absolvenți ai cursurilor organizate de S.R.Y. având în vedere prevederile din legea 677/2001 privind 
protecția datelor cu caracter personal aduce vă informăm următoarele: 
 

Informațiile oferite de dumneavostră pe pagina 1 a acestui document vor fi folosite în următoarele 
scopuri: 
1. Întocmirea, evidența și eliberarea documentelor de absolvire a cursurilor organizate de S.R.Y. 
2. Statistică (uz strict intern!) S.R.Y. privind absolvenții și numărul cursurilor organizate de S.R.Y. 
3. Înscrierea și evidența membrilor asociației. 
4. Oferirea de informații către instituții ale Statului Român și instituții ale Uniunii Europene privind 

confirmarea (în baza acestor date) absolvirii cursurilor organizate de S.R.Y. precum și detalii privind 
documentele eliberate, foaia matricolă și programa cursurilor. 

5. Adresa de e-mail pusă la dispoziție de cursant va fi folosită exclusiv pentru a comunica aspecte 
organizatorice privind relația cursantului cu S.R.Y. (cum ar fi: facturări, informații scrise/suport curs, 
informații privind programul și condiții de participare la cursuri, alte informații solicitate de cursant 
sau de interes pentru cursant sub aspect profesional). 

6. Informațiile privind starea de sănătate vor fi folosite strict pe perioada cursului pentru prevenirea 
incidentelor care ar putea pune în pericol sănătatea persoanei sau a colegilor perticipanți la curs. 
Aceste informații sunt strict confidențiale și nu vor fi distribuite sub nici o formă unor terțe părți. 

 
 
Președinte S.R.Y. 
(administrator) 
     Sorin Iga 
 
 
 
 
 
Subsemnatul/ta: 
 
______________________________________________________ 
 
Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Societatea Română de Yumeiho să folosească datele de 
identificare și informațiile cu caracter personal doar în scopurile prevăzute mai sus (art. 1- 6) 
 
Semnătura           Data: 
 
_____________________         
 


