Formular de consimtamant
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
(PARINTE/ TUTORE)
Pentru copiii cu varsta sub 18 ani, conform REGULAMENTULUI OFICIAL AL Concursului
„KENDAMA CONTEST CU CRBL”
Subsemnatul__________________________________________________________________,
domiciliat in localitatea _________________________________________________________,
str.________________________________________________, nr. _____, bl. ______, ap. ____,
judetul _____________, identificat cu C.I. seria _______, nr. _____________, telefon de contact
_____________________________, email ___________________________, in calitate de
parinte/tutore al minorului ________________________________________, care are varsta de
____________ ani impliniti,
declar prin aceasta ca sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea
la concursul „KENDAMA CONTEST CU CRBL” organizat de ELJ VATRA SRL, operator de date cu
caracter personal, inmatriculat la Registrul Comertului sub Nr. J40/2353/2007, CUI RO 20986980,
cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 301-311, Etaj 3, Biroul nr. 43, Sector 2,
inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr.
31876 ( (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), in data de 3 SEPTEMBRIE 2017.
Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul privind prelucrarea urmatoarelor date
cu caracter personal ale Minorului aflat sub tutela mea: nume si prenume, varsta, telefon, adresa
e-mail, imagine, denumite in continuare ”Datele”, de catre Organizator (si orice succesor legal al
acesteia), precum si de catre un alt operator imputernicit de Organizator, prin mijloace
automatizate si/sau manuale, pe intreaga durata necesara realizarii scopurilor Concursului.
Declar ca am fost informat/informata cu privire la drepturile ce sunt recunoscute Minorului prin
Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv, dar fara limitare, la dreptul de acces si
interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se
adresa justitiei. Ma oblig ca minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la eventualele
sfaturi ale organizatorului, pe intreaga durata a evenimentului, si ca se va supune deciziilor lor,
atunci cand acestea sunt de interes general.
Pe propria mea raspundere, mai declar urmatoarele:


datele de mai sus sunt exacte si imi asum responsabilitatea pentru veridicitatea acestora;




copilul meu/minorul pe care il reprezint este apt din punct de vedere medical pentru
probele acestui concurs;
subsemnatul, in calitate de parinte/tutore declara ca participa voluntar si responsabil la
actiunile despre care a fost informat in prealabil de catre organizatorii evenimentului.

Prin inscrierea la acest Concurs declar ca am citit cu atentie Regulamentul, inteleg si sunt
de acord cu prevederile lui si cu toate celelalte informatii de pe website-ul Organizatorului si
de desfasurare al concursului, precum declar ca inteleg si sunt de acord cu faptul ca orice
solicitare care vine in contradictie sau contravene Regulamentului nu va fi luata in
considerare.
Necitirea cu atentie a Regulamentului nu poate fi interpretata de mine ca fiind lipsa de
informatie, recomandari, reguli si conduite din partea organizatorului, inteleg acest lucru si
accept ca sunt direct responsabil pentru eventualele neplaceri cauzate de necunoasterea
Regulamentului, inainte, in timpul si dupa Concurs.

Subsemnatul, declara ca am citit si am inteles in totalitate aceasta declaratie, prin urmare
accept sa o semneze din propria vointa/initiativa.

Data:

Semnatura:

