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Asociaţia Club MX5.RO este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică şi non-profit. Clubul este constituit şi funcţionează în  
conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. 

 

 

FORMULAR ADEZIUNE 
 

Subsemnatul/a _____________________________________________ , telefon ___________________, e-mail 

_____________________, nascut la data de_____________, domiciliat(ă) în: localitatea ___________________________, 

strada _____________________________________, nr. ________, bl. ________, sc. ______, ap. ______, judeţul/sectorul 

______________________________, ţara ___________________________, doresc sa devin membru (membră) activ al (a) 

Asociatiei Club MX5.RO.  

Confirm ca la momentul adeziunii sunt posesorul autoturismului marca Mazda MX5, generatia NA | NB | NBFL 

| NC | NCFL | ND | NDRF, cu VIN: _____________________________________________________ si ma oblig sa notific 

Asociatia Club MX5.RO in termen de 90 de la momentul modificarii acestei informatii. 

Am luat la cunostinta prevederile Statutului Asociatiei si sunt de acord sa il respect. 

Ma angajez sa nu demarez actiuni si/sau luari de pozitie in numele Asocatiei fara a anunta in prealabil 

conducerea Asociatiei si fara a avea acordul scris al acesteia. 

Mentionez ca voi achita cotizatia anuala (valabila 1 ianuarie -31 decembrie) de 160 RON cash sau in contul 

Asociatiei, deschis la ING Bank, Cont RON: RO73 INGB 0000 9999 1317 8211. 

Totodata îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către Asociatia 

Club MX5.RO, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

Data           Semnatura 
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