Anexa nr. 3
la Regulamentul privind modul de întocmire,
prezentare şi verificare a listelor de subscripţie;
modificată prin hot. CEC nr. 2592 din 28 august 2019

______________________________________________________
tipul alegerilor
___ _____________ 20___
LISTA DE SUBSCRIPŢIE nr. 000000
Pentru funcţia electivă __________________________________________________

Profesia (ocupaţia) ________________________________________

Numele şi prenumele candidatului __________________________________________ Funcţia _________________________________________________
Anul naşterii ______________________

Locul de muncă ___________________________________________

Domiciliul __________________________________________________________

Apartenenţa politică/Desemnat de către ___________________________

Primăria satului (comunei)/orașului (municipiului)______________________________________, raionul/municipiul/UTA Găgăuzia ____________________
Circumscripția uninominală ______________________________ nr. _______
Numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile____________________________________________.
În atenția susținătorilor:
În lista de subscripţie, susţinătorul candidatului completează personal numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la
care semnează în listă şi îşi aplică semnătura. În cazul în care susținătorul candidatului nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea sînt
completate de membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, însă semnătura în lista de subscripție o aplică personal susținătorul, iar
în caz de imposibilitate reprezentantul susținătorului își aplică propria semnătură.
Prin aplicarea semnăturii în vederea susținerii candidatului, susținătorul confirmă că datele personale înscrise sînt veridice și pot fi utilizate/procesate în vederea înregistrării
candidatului susținut, precum și elaborării de studii statistice, cu respectarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
În atenția colectorilor:
Colectorul semnează fiecare foaie din listele de subscripţie, atestînd faptul că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea persoanelor ale căror nume și prenume apar în
liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de către colector.
Persoana care colectează semnăturile se obligă să asigure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011, confidențialitatea și conformitatea prelucrării datelor cu
caracter personal ale susținătorilor din lista de subscripție, la care are acces și să nu utilizeze/prelucreze datele în alte scopuri decît cel stabilit, precum și să nu dezvăluie datele de
care a luat cunoștință în activitatea sa, nici după încetarea calității de colector.
Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol
şi în prezenţa mea ____________________ (semnătura colectorului)
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care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care semnează în listă, indică ziua, luna şi anul naşterii.
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