Operator de date cu caracter personal
notificat sub nr. 5285, 5286, 5287.

AMBASADA ROMÂNIEI LA LONDRA
SECŢIA CONSULARĂ
Nr. ____________ / ___________
Chitanţa ___________________
Taxa încasată _______£
Preluat_________________

APROB,
CERERE DE SERVICII CONSULARE
Domnule Ambasador,

Subsemnatul(a):

_______________________________________,

_____/_____/_______,

cu

domiciliul

în

născut(ă)

la

(ţara)_________________________,

data

de

localitatea

________________________, judeţul ______________________, str. __________________,
nr.______, bl._____, sc. _____, et. _____, ap._____, identificat(ă) prin B.I./C.I./paşaport seria
_____, nr. __________, valabil până la data de ___/___/____, aflat temporar in Marea Britanie
(adresa) _____________________________________________, cod postal ________________,
CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, telefon mobil/fix____________________________,
e-mail_____________________ .
solicit să mi se aprobe înscrierea în registrele de stare civilă române a
CERTIFICATULUI DE NAŞTERE eliberat de autorităţile Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord privind pe minorul/a _______________________________
Solicit serviciul consular în regim de urgenţă (maxim 48 de ore):

DA

NU

Anexez la prezenta cerere:
□ Certificatul de naştere şi extrasul de naştere (forma lungă cu numele părinţilor) apostilate (original şi 2
copii);
□ Traducerea certificatului de nastere – efectuată de către un traducător autorizat de către Ministerul
Justiţiei şi înregistrat la Ambasadă – (2 originale şi 2 copii);
□ Cărţile de identitate ale părinţilor (original şi 2 copii);
□ Certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă este cazul (în copie, 2 exemplare);
□ Declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România – formular tip;
□ Declaraţia de domiciliu minor, pentru părinţii cu domicilii diferite.
Datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv de misiunile diplomatice si oficiile
consulare ale Romaniei in strainatate, prin exercitarea prerogrativelor de autoritatea publica, in stricta conformitate cu prevederile
Legii nr. 677/2001. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal in conditiile prevazute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Ambasadei Romaniei la
Londra.

Data _____/_____/_______

Semnătura declarantului ___________________

