Aprobat,
Președinte
prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan

SPER

Societatea de Psihoterapie Experiențialã Românã
București, Splaiul Independenței, nr. 17, bl. 101, sc. 2, ap. 29, sector 5
Nr. înreg.

/

DOAMNĂ PREȘEDINTE,
Subsemnatul/a (nume, prenume) ……………………………………................................., născut(ă) la data de
……………….... în localitatea ……………….…………………… județul ……………….., domiciliat(ă) în localitatea
……………………………………… județul …………………. strada ……………………………………………. nr.
……………….. bl. …………………. sc. ………….. ap. ………., posesor/posesoare al/a CI/BI seria …… nr.
………………
CNP
………………………................................
tel:
.......................................
e-mail
………………………………..,
absolvent(ă)
al/a
Universității
…………………...…………………………………..
Facultatea
de
……………………………………….…….. secția ……………………….……… (licență în anul ……………….),

și absolvent(ă) la data de .............................. al/a masterului „Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare
(P.E.U.) și dezvoltare personală” / „Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și familiei”, din cadrul Universității
din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

vă rog să-mi aprobați cererea de echivalare a orelor parcurse în cadrul masterului și
□ eliberarea certificatului de consilier practicant în supervizare, în domeniul Consilierii Experiențiale
(individuală și de grup)
și/sau
□ înscrierea în stagiul 3 de formare în Psihoterapie Experiențială și a Unificării (P.E.U.) centrată pe adult –
copil – cuplu – familie, program acreditat cu aviz profesional nr. RF – II – B2/19.06.2006, reavizat cf. anexei nr. 10 din
18.11.2016
Anexez următoarele acte:
– curriculum vitae
– diploma de licență și foaia matricolă / adeverință (după caz) – copii xerox
– diploma de master și foaia matricolă / adeverință (după caz) – copii xerox
– cartea de identitate – copie xerox
– certificatul de naștere – copie xerox
– certificatul de căsătorie (după caz) – copie xerox
– certificat de sănătate mintală (eliberat de medic psihiatru) sau aviz psihologic eliberat de un psiholog clinician/
cabinet psihologic de evaluări clinice
Declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în cadrul acestui formular să fie utilizate de către Institutul
SPER „Societatea de Psihoterapie Experiențială Română” și Editura SPER, în scopurile și modurile descrise mai jos:
Institutul SPER „Societatea de Psihoterapie Experiențială Română” și Editura SPER se angajează să folosească datele
personale ale utilizatorilor/clienților numai în scopul stabilirii contactului cu aceștia, în scopul eliberării documentelor ce atestă
parcurgerea unui curs/workshop sau schimbări de treaptă profesională, în scopul derulării procesului de comandă și livrării produselor
(cărți, reviste etc.), în scopul întocmirii documentelor fiscale, precum și în scopul informării utilizatorilor/clienților asupra aspectelor
legate de funcționarea site-urilor și a ofertelor și newsletter-urilor acestora.
Datele se vor putea prelucra cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus sau până la revocarea acordului.
Dorim să vă informăm că vă puteți dezabona oricând de la newsletter-ul Institutului SPER și vă puteți retrage consimțământul
în orice moment. Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanență că sistemele noastre
de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și sunt aliniate la cerințele regulamentelor și legilor în vigoare, privind
protecția datelor cu caracter personal.
Aceste informații nu sunt puse la dispoziția altor firme sau instituții în scopuri comerciale, în scopuri de a crea baze de date de
orice natură sau de a interconecta baze de date și nici nu vor fi divulgate unor terțe persoane fizice sau juridice, cu excepția Colegiului
Psihologilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare, și a organelor abilitate ale statului care formulează în acest sens o solicitare în
scris. Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal: Dreptul la consimțământ, Dreptul la informare, Dreptul la acces, Dreptul
la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor,
Dreptul la opoziție.

Data

Nume și prenume, semnătură
....................................................................

