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Formular de înscriere 
Pentru programele de schimburi internaționale din anul școlar 2020-2021

Pentru a te înscrie într-unul din programele fundației Youth for Understanding România, te 

rugăm să completezi TOATE câmpurile acestui formular. 

Data limită de înscriere: 

Date personale ale candidatului 

Nume și Prenume 

Data nașterii 

Locul nașterii 

Adresă 

Localitate 

Județ 

E-mail

Telefon mobil 

Telefon fix 

Cetățenie 

21/12/2019

mailto:office@yfu.ro
http://www.yfu.ro/
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Informații despre familie 
Te rugăm să completezi detaliile despre familia ta. 

Dacă adresa părinților este aceeași ca adresa ta, te rugam să scrii „idem adresa mea”. 

Mamă 

Nume și Prenume 

Telefon 

E-mail

Adresă 

Tată 

Nume și Prenume 

Telefon 

E-mail

Adresă 

Frați/Surori 

Nume și Prenume, vârsta 

mailto:office@yfu.ro
http://www.yfu.ro/
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Țări de destinație 
Poți alege mai multe variante! Te rugăm să marchezi cu un X căsuța ce corespunde tipului de 

program și duratei dorite. 

Program de an Program de semestru Program scurt*** 

Argentina 9800USD 8800USD - - 

Australia & NZ - - - - De la 7000 EUR* 

Austria 8700EUR 7600EUR - - 

Belgia Flandra 7800 EUR 6600 EUR 6100 EUR 

Belgia - Wallonia 7900 EUR 6700EUR 6400 EUR 

Brazilia  9100 USD 8200 USD - - 

Cehia 7700 EUR 6700 EUR - - 

Chile 9500 USD 8500 USD - - 

R.P. Chineză 12000 USD 10500 USD - - 

Danemarca 8800EUR 7500EUR - - 

Elveția 9600 EUR - - - - 

Estonia 7700 EUR - - - - 

Finlanda 8500 EUR 7300 EUR - - 

Franța 9300 EUR 8200 EUR - - 

Germania* 9200 EUR 7100 EUR 6900 EUR - 

India 10900 USD 9000 USD - - 

Indonezia 9300 USD 6000 USD  - - 

Italia 8800 EUR 7400 EUR 6000 EUR

Japonia 8300USD- - - 

Letonia 7900 EUR - - - - 

Lituania 7700 EUR 6600 EUR - - 

Marea Britanie 10000 GBP* 9000 GBP* 8200 GBP 

Mexic 8700 USD 7700 USD - - 

Olanda 8900EUR 7800EUR 7000EUR

Paraguay 8900 USD 7900 USD - - 

Polonia 8200 EUR 7200 EUR - - 

- -

--

-

- - -

-

mailto:office@yfu.ro
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Serbia - - 5800 EUR 

Spania 8200 EUR - - - 

Suedia 9500EUR 8500EUR - - 

Thailanda 8800 USD 7500USD - 5500 USD 

Ecuador 9000 USD 8000 USD - - - 

Uruguay 9300 USD 8300USD - - 

SUA 14800 USD 13000 USD - 

* pentru aceasta țară și durată există mai multe programe, detalii pe www.yfu.ro/destinatii.

**Prezența unei linii (-)  indică absența tipului de program corespunzător 

*** programele scurte au durată variabilă, în funcție de destinație, între 3 luni și 2 săptămâni. 

De ce ai ales aceste țări? 

De ce îți dorești această experiență? 

- -

--

-

-
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Informații despre școala ta 
Denumire 

Adresa 

Localitate 

Județ 

Website 

E-mail

Clasă 

Profil 

Limbă străină Unde ai învățat-o? De cât timp? 

Data completării Semnătură candidat 

Trimite formularul până la 21/12/2019 la adresa fundației noastre (poștală /e-mail):

Youth for Understanding ROMÂNIA 

Calea Moșilor 280, bl. 20, sc. A, et.3, ap. 9 

020893, București, Sector 2, România 

contact@yfu.ro 

mailto:office@yfu.ro
http://www.yfu.ro/
mailto:office@yfu.ro


Întrucât nu vă putem prelucra datele fără acordul dvs. explicit, vă rugăm să semnați 

următoarea declarație, DUPĂ CE AȚI PARCURS, ÎN PREALABIL, INFORMAȚIILE CE O ÎNSOȚESC: 

DECLARAȚIE DE ACORD A APLICANTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

Sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor pe care le furnizez în formularul de 

aplicație cu privire la starea mea de sănătate (de exemplu, despre alergii și alte afecțiuni 

medicale preexistente), precum și a oricăror informații despre convingerile mele religioase și 

politice, informații pe care le furnizez în mod voluntar în scopul derulării procesului de 

aplicare prin intermediul YFU România.  

Înțeleg că dau această declarație de acord în mod voluntar și că îmi pot retrage acordul în 

orice moment. În lipsa acordului, participarea la procesul de aplicare poate să nu fie 

posibilă. Retragerea acordului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul 

retragerii. 

Locul,Data___________________________     Semnătura aplicantului__________________ 

CONSIMȚĂMÂNTUL PĂRINȚILOR ȘI DECLARAȚIE DE ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

Noi, părinții elevei/-ului .............................................. suntem de acord cu aplicația fiicei 

noastre/ fiului nostru pentru a participa într-un program de schimburi interculturale de elevi 

organizat de Fundația Youth for Understanding România (YFU România). 

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Suntem de acord cu procesarea datelor referitoare la starea ei/lui de sănătate, care vor fi 

colectate în formularele de aplicație, precum și, dacă este necesar, a celor privind opiniile 

politice și/ sau convingerile religioase sau ideologice, colectate în scopul derulării procesului 

de înscriere în programele YFU.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Numele și semnăturile părinților 
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INFORMAȚII PENTRU APLICANȚI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ȘI ACORDUL PENTRU 
PRELUCRAREA DATELOR  

Fundația Youth for Understanding România („YFU România”), cu biroul în Calea Moșilor Nr. 280, bl. 

20, sc. A, etaj 3, apart. 28, sector 2, 020893 București răspunde de prelucrarea datelor dvs.   

Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, dorim să vă oferim dvs. și 

părinților dvs. o imagine completă a modului în care prelucrăm datele. 

Cui i se aplică aceste informații privind protecția datelor? 

Aceste informații privind protecția datelor se referă la toți aplicanții interesați de o ședere în 

străinătate prin intermediul YFU România și care completează documentele de aplicație. 

Ce date colectăm de la dvs. și de la familie? 

Pentru punerea în practică a procesului de aplicare și pentru a evalua dacă vă putem oferi un loc în 

programul dorit de dvs., este necesar să primim informațiile solicitate în formularul de aplicație. 

Aceste informații cuprind următoarele, fără a se limita la acestea: datele dvs. de contact, țara aleasă 

și detalii despre performanța școlară, despre hobby-uri și/sau nevoile speciale de alimentație.  

Colectăm date sensibile? 

Datele referitoare la convingerile dvs. politice, religioase sau ideologice, precum și datele referitoare 

la starea de sănătate sunt în mod special protejate prin lege ca date sensibile. Cu toate acestea, în 

formularul de aplicație trebuie să vă punem câteva întrebări cu privire la sănătate. Aceste informații 

sunt importante pentru a putea identifica țările de destinație în care vă putem oferi un loc. În plus, 

dacă participați la programul nostru, aceste informații ne vor ajuta să vă găsim o familie gazdă 

potrivită și să vă oferim asistență, ocupându-ne corespunzător de dvs. în țara gazdă. În anumite 

cazuri particulare, participarea la program poate să nu fie posibilă din cauza unor restricții medicale. 

Dacă aveți întrebări în această privință, nu ezitați să ne contactați prin telefon înainte de 

completarea documentelor. 

Dacă furnizați informații cu privire la opiniile dvs. politice, religioase sau ideologice în răspunsurile la 

întrebările din aplicație, noi vom procesa și aceste date.    

În ce scop folosim datele și care este baza legală? 

Folosim datele dvs. pentru a derula procesul de aplicare și pentru a putea să vă oferim un loc în unul 

dintre programele noastre. Baza legală pentru aceasta o reprezintă punerea în aplicare a măsurilor 

precontractuale. Pentru prelucrarea datelor privind starea de sănătate și a altor date sensibile, baza 

legală suplimentară este acordul dvs. explicit (a se vedea mai jos). Dacă vă este acceptată aplicația, 

vom continua să utilizăm datele în vederea realizării programului de schimb. Baza legală pentru 

aceasta constă în îndeplinirea obligațiilor contractuale. Pentru a ne îndeplini misiunea non-profit, ne 

bazăm și pe programul și/sau sprijinul financiar al membrilor, voluntarilor și familiilor, de aceea 

folosim datele de contact astfel cum ne permite legea pentru recrutarea acestor membri și pentru 

strângerea de fonduri.  

Baza legală în acest sens o reprezintă evaluarea intereselor – avem un interes legitim pentru 

promovarea activităților noastre. YFU nu va transfera niciodată datele dvs. cu caracter personal unor 

terțe părți în scopuri publicitare și nu le va folosi pentru scopurile publicitare ale unor terți. Desigur, 

utilizarea datelor pentru scopurile promoționale ale YFU poate fi contestată în orice moment (a se 

vedea mai jos). 
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Cine primește datele dvs.? 

Personalul nostru care răspunde de procesarea aplicației dvs. primește datele, și, de asemenea, 

voluntarii care realizează interviul de selecție cu dvs. În principiu, doar în cazul participării la 

program, datele dvs. vor fi transferate către terți. Acest transfer va avea loc doar dacă este necesar 

pentru realizarea programului împreună cu terții respectivi, care pot fi, de exemplu, agenții de 

turism, companii aeriene, companii de asigurări sau organizația parteneră și familia gazdă din țara de 

schimb. 

Transferăm datele în țări din afara Uniunii Europene? 

Ca regulă generală, nu transferăm datele cu caracter personal în străinătate în cursul procesului de 

aplicare. Totuși, în anumite cazuri particulare, datele cu caracter personal vor fi transmise 

organizației noastre partenere pentru a clarifica dacă vă putem oferi un loc (de exemplu, dacă foaia 

matricolă sau restricțiile medicale permit acest lucru) în țara dorită de dvs. Dacă sunteți interesat de 

țări din afara UE, datele cu caracter personal ar fi transferate și către aceste țări. Acest lucru este 

necesar pentru derularea procesului precontractual de aplicare și este solicitat de dvs. atunci când 

aplicați pentru țările respective. 

Drepturile dvs. sunt importante pentru noi 

În timpul prelucrării datelor dvs., aveți anumite drepturi, care sunt sintetizate mai jos. Puteți solicita 

informații despre datele pe care le prelucrăm, corectarea datelor incorecte sau completarea datelor 

incomplete. Dacă nu sunt prevăzute perioade de păstrare care să împiedice acest lucru, puteți 

solicita oricând ștergerea datelor dvs. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea 

datelor în anumite condiții și să primiți datele pe care ni le-ați furnizat într-un format transferabil. 

Acordul dat pentru prelucrarea datelor poate fi retras în orice moment în viitor. Dacă nu sunteți 

mulțumit de modul în care YFU vă gestionează datele, puteți depune o plângere la ofițerul de 

protecție a datelor al YFU, precum și la Autoritatea de Protecție a Datelor competentă. Informații 

detaliate despre drepturile pe care le aveți și despre aplicarea lor în practică se pot găsi la adresa 

http://yfu.ro/gdpr.   

Obiecții față de prelucrarea datelor în scopuri publicitare 

Utilizăm datele cu caracter personal, într-o mică măsură, pentru promovarea organizației noastre 

non-profit. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment. În cazul unei obiecții, nu vă vom mai 

prelucra datele cu caracter personal în acest scop. 

Obiecțiile pot fi trimise în scris la biroul nostru sau prin e-mail la adresa data-protection@yfu.ro. 

Sunteți obligat să furnizați YFU România date specifice? 

Nu există o obligație de a furniza datele solicitate în documentele de aplicație. Însă, fără aceste date, 

în general nu putem să finalizăm procesul de aplicare, prin urmare nu veți putea lua parte la 

programul nostru. 

Pentru cât timp salvăm datele? 

Din motive organizatorice și pentru a respecta perioadele de păstrare impuse de lege, după 

încheierea anului în curs al programului, datele vor fi păstrate timp de un an de către YFU România. 

În cazul în care participați la programul de schimb, această perioadă este extinsă la șase ani. Nu se 

includ aici contractele semnate și răspunsul la solicitarea de bursă. Pentru aceste date, perioada de 

păstrare este de zece ani conform cerințelor legale. 
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Avem ofițer de protecție a datelor? 

Dacă aveți întrebări referitoare la informarea aplicanților cu privire la protecția datelor sau la 

declarația de acord, puteți contacta ofițerul nostru de protecție a datelor la YFU România, 

Calea Moșilor Nr. 280, bl. 20, sc. A, etaj 3, apart. 28, sector 2, 020893 București, sau prin e-mail 

la adresa data-protection@yfu.ro. 
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