
 

 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 
 

Subsemnatul/Subsemnata  , posesor al actului de identitate cu 
seria          , nr. , părinte/tutore al minorului  declar că sunt 
de acord ca fiul meu /fiica mea să participe la ”Fii câștigător special, pentru copiii speciali 2022” , în calitate 
de participant la cursa 
  . 

 

Declar pe proprie răspundere că fiul meu este apt/fiica mea este aptă din punct de vedere medical pentru efort 
fizic. 
Înţeleg faptul că există riscuri cu privire la participarea fiului meu/fiicei mele la acest eveniment. Prin prezenta 
declaraţie pe care o susţin şi semnez, descarc de orice răspundere care poate apărea ca urmare a accidentării 
fiului meu / fiicei mele şi/sau a pierderii bunurilor materiale prin furt sau alte metode, pe organizatorii 
evenimentului, Asociaţia de Dezvoltare Integrată a Făgărașului. 
Organizatorii  
„Fii câștigător special pentru copiii speciali”  au drepturi de imagine asupra întregului eveniment. 

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
”Fii câștigător special pentru copiii speciali” este un eveniment cartitabil public la care se vor face fotografii și 
înregistrări video. 
Prelucrarea acestor înregistrări ce conţin date cu caracter personal se face în interesul legitim al organizatorilor 
cu scopul de a prezenta desfășurarea evenimentului cât și în scopul promovarii unor evenimente viitoare, prin 
publicarea acestora pe site-ul adif.ro, o perioadă limitată de timp de la încheierea evenimentului. 
Am fost informat și sunt de acord ca organizatorii să utilizeze imagini foto şi video ale evenimentului, în care 
poate sa apară fiul meu /fiica mea în diverse materiale de comunicare, atât din timpul desfăşurării concursului 
cât şi în fazele de start, sosire și premiere. 
Vă puteţi exercita drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 (informare, acces, rectificare, ștergere, 
restricţionarea prelucrării, portabilitatea, opoziţie de a nu face obiectul unei prelucrări automate) printr-o 
solicitare adresată nouă. Vă informam de asemenea că aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritate de 
Supraveghere. 
Purtarea căștii este obligatorie și necesară pentru siguranța fiecărui concurent. 
Notă: 
Datele de contact sunt păstrate strict pentru uzul intern al organizatorilor și nu vor fi transmise unei părţi terţe 
decât cu acordul dumneavoastră. 

 

Prin completarea acestui formular declar că accept regulamentul Evenimentului ” Fii câștigător special 
pentru copiii speciali. 

 

 
 
Data Semnătura 

 
 

 


