Direcția Purtător de Cuvânt
și Comunicare

FORMULAR DE ACREDITARE JURNALIŞTI 1
Nume şi prenume jurnalist
Funcţia
Data şi locul naşterii
Cetăţenia
Telefon mobil
E-mail
Date legitimaţie de presă
Date CI / BI (CNP, serie şi număr)
Date Paşaport (serie, număr, perioada de
valabilitate)
Data solicitării acreditării
INSTITUŢIA MEDIA
Date contact coordonator

Nume:

(director/redactor-şef)

Funcţia:
Telefon:
E-mail:

Adresa instituţiei

1

Se va completa câte o fişă separată pentru fiecare jurnalist pe care instituţia doreşte să-l acrediteze la MAE (inclusiv
pentru jurnaliştii care doresc să primească informaţiile transmise zilnic de Biroul de Presă al MAE).

Aleea Alexandru nr.31, Sector 1
011822 București, România
Telefon: +4 021 431 1377
Web: www.mae.ro
E-mail: presa@mae.ro

Telefon redacţie
E-mail redacţie
Site web

Acordul instituţiei – semnătura (cu
numele în clar), ştampila.

Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, se supune controlului
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor-GDPR), MAE prelucrează datele pe care le furnizati, în conformitate cu atribuţiile legale, în condiţii care
să asigure securitatea tehnică a acestora. Informaţiile furnizate de dumneavoastră se prelucrează, după caz,
prin mijloace automate şi/sau manuale şi furnizarea acestor informații reprezintă consimţământul
dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care vă privesc să fie folosite de operator in scopul
informarii si solutionarii solicitarilor de presa. Vă informăm că MAE nu prelucrează datele dumneavoastră
pentru crearea de profiluri sau în scopuri de marketing.
Mai multe detalii privind protecţia datelor cu caracter personal găsiţi aici: http://www.mae.ro/node/46032
În cazul în care doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie şterse din baza de date a MAE sau în cazul în
care doriţi să vă exercitaţi drepturile în legătură cu protecţia datelor personale, puteţi face o cerere în acest
sens pe adresa presa@mae.ro
Notă: Menționăm că acreditarea prin intermediul prezentului formular nu înlocuiește obligația de confirmare a
prezenței la evenimente, la solicitarea MAE.
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