
 

 

DEVINO ȘI TU MEMBRU SAMSUNG CLUB! 

 

Pasul 1 – Completează formularul primit și trimite-l la adresa 

samsungclub@fsespiruharet.ro pentru a obține codul de 

invitație. Formularul se completează în format electronic, pe 

calculator. Nu este nevoie de semnătură.  

 

Pasul 2 – Descarcă gratuit aplicația Samsung Club                               

din Google Play sau AppStore. 

 

Pasul 3 – Intră în aplicație și  Înregistrează-te în Samsung Club   

Pasul 4 – Deschide e-mailul primit și setează parola. 

Pasul 5 – Intră în aplicație. 

Spor la cumpărături! 

 

• Nu uita să bifezi căsuța Abonează-te la newsletter pentru a 

primi cel mai noi oferte! 

 



 
 

Formular aderare SAMSUNG CLUB 
 

Nume și Prenume ____________________________________ 

E-mail ______________________________________________  

Telefon +40 _______________ 

Organizația sindicală __________________________________ 

Unitatea de învățământ ________________________________ 
 

Subsemnatul(a) ______________________________________, CNP _________________, 
îmi exprim în mod expres consimțământul ca F.S.E. „SPIRU HARET“, să prelucreze datele cu 
caracter personal declarate în prezentul formular, în evidențele proprii.  

Declar că am fost informat(ă) cu privire la drepturile conferite de lege (Regulamentul 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date) în calitatea mea de persoană vizată și anume: 
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de 
opoziție, dreptul de a-mi retrage în orice moment consimțământul exprimat, dreptul la 
ștergerea datelor, dreptul de restricționare a prelucării datelor, dreptul de a nu fi supus unei 
decizii individuale automate și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 
Datelor cu Caracter Personal.  

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie transmise: societăţilor comerciale 
cu care F.S.E. „SPIRU HARET” are raporturi contractuale; autorităţilor publice, la solicitarea 
acestora; organelor de control, organelor fiscale și organelor judiciare, la solicitarea acestora. 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în 
declarații că toate informațiile furnizate sunt reale și exacte și complete. 

Transmiterea prezentului formular pe email la samsungclub@fsespiruharet.ro fără 
semnătură reprezintă acceptul meu pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

Data ________________________        



https://www.samsungclub.ro/
https://www.samsungclub.ro/servicii
https://www.samsungclub.ro/aplicatia
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