ANUNŢ
DCOC DERULEAZĂ ÎN PERIOADA
21 SEPTEMBRIE – 05 OCTOMBRIE 2020
PROGRAMUL

„CAZARE ALTERNATIVĂ“
CONSILIERE ȘI INTERMEDIERE PENTRU
CAZARE ÎN CĂMINE PARTICULARE.
SERVICIILE SUNT OFERITE GRATUIT PENTRU
STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREŞTI,
PRIN DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE ȘI
ORIENTARE PENTRU CARIERĂ,
PE BAZA UNEI SOLICITĂRI DE ASISTENŢĂ.

Pentru informaţii suplimentare:
Telefon: 021.315.80.93
Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră:
Cămin „Mihail Kogălniceanu”, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46,
corp B, etaj 2, sala de lectură, sector 5, Bucureşti.
(între orele 10.00 – 14.00)
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Comisiile de Cazare ale Facultatilor din cadrul Universitatii din Bucurqti
Departamentul de Consiliere �i Orientare pentru Cariera, din cadrul Universitatii din
Bucure�ti, deruleaza, in perioada 21 septembrie - 05 octombrie 2020, programul ,,CAZARE
AL TERNATIVA", program adresat studentilor U.B. Proiectul vizeaza centralizarea ofertelor de
cazare din partea proprietarilor particulari de imobile �i medierea informatiei i'ntre studenti �i
proprietari. Serviciul vine in sprijinul studentilor, puniindu-le la dispozitie o baza de date cu oferte
de cazare \'n imobile particulare (camine private).
Pentru anul universitar 2020 - 2021, Departamentul de Consiliere �i Orientare
pentru Cariera a primit ofertele unor camine particulare care pun la dispozitia studentilor
U.B. urmatoarele locuri de cazare:
80 locuri cazare in caminul Universitatii Artifex;
700 locuri cazare in Caminele ARCCA.
Studentii au acces la cazare prin completarea unei CERERI DE ASISTENTA, la sediul
DCOC, in perioada 21 septembrie - 05 octombrie 2020.
Studentii care doresc sa se cazeze in Caminele ARCCA, pot completa cererea de asistenta
�i direct la Oficiile de cazare din campusurile ARCCA.
Informafii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021.315.80.93, sau direct de la sediul
DCOC: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, camin ,,Mihail Kogalniceanu", corp B, etaj 2,
sala de lectura, sector 5, Bucure�ti. Programul cu publicul, in perioada mentionata, este de
luni pana vineri, intre orele 10,00-14,00.
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CAZARE ALTERNATIVĂ
ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

CERERE DE ASISTENȚĂ
I. DATE PERSONALE
Numele complet:
C.I. Seria:

Nr.:

Data nașterii:

Locul nașterii:
Adresa completă:
Strada:
Localitate:

Nr:

Bl.:

Județ:

Sc.:

Et.:

Ap.:

Telefon:

II. DATE CU PRIVIRE LA STUDII
Sunt student/ă la Facultatea de:
Secția:

Anul:

III. DATE DESPRE CAZARE
1. În anul universitar anterior, am locuit la:
2. Pentru anul universitar 2020-2021, sunt interesat de cazare în:

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal,
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI este un operator de date de natură personală.
Ȋn vederea găsirii unei metode de cazare alternative, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră prelucrează pe baza
consimțământului dumneavoastră datele cu caracter personal menționate mai sus.
Nu transmitem datele dumneavoastră altor instituții. Ne asigurăm că informaţiile pe care le furnizați sunt păstrate în locații sigure, cu un
nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter
personal este în conformitate cu cerinţele legale și cu reglementările interne ale Universităţii.
Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ștergerea
acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat
și de a vă adresa instanței de judecată competente. De asemenea, aveţi dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale conform regulamentelor Universității din București.
Semnătura:

Data:

