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            Către,

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ
Serviciul Asistenţa Persoanelor cu Dizabilităţi

Subsemnatul(a)______________________________________________________

domiciliat(ă)  în  Cluj-Napoca,  str.  _____________________________________,  nr.

_______, ap. _______, solicit eliberarea unei adeverințe din care să reiasă ca beneficiez/nu

beneficiez de indemnizația de handicap pentru copilul  ____________________  încadrat

în gradul grav de handicap.

Menţionez că adeverința îmi este necesară la ______________________.

Tel. de contact________________
Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:

      __________________________________________
Am luat la cunoștință faptul că, în cazul nefuncționării  serverului de e-mail comunicat sau în cazul adresei greșite de e-mail,

Direcția de Asistență Socială și Medicală nu poate fi trasă la răspundere pentru acest lucru;

Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în  legătură  cu această  adresă  de e-mail;

Îmi exprim consimțământul ca Direcția de Asistență Socială și Medicală  să comunice orice informații, date personale, clarificări și

completări pe adresa de e-mail indicată mai sus

Data                                                                                                               Semnătură

http://dasmclujnapoca.ro telefon:0264599316
Cluj-Napoca, str. Venus FN între 20-22
Timp estimativ da completare: x minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Direcția de Asistență Socială și

Medicală garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Direcției de Asistență Social ă și Medicală cu
protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email: tic@dasmclujnapoca.ro.

In conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 aveți dreptul de a solicita Direcției de Asistență Socială și Medicală, în ceea ce privește  datele cu caracter personal

referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la
portabilitatea datelor.
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