Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul/a_________________________________________________________________________
Legitimat/ă cu (CI/BI/Pașaport _________ Seria ____ Nr ___________ CNP_____________________
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE *Părinte/Tutore al minorului (dacă este cazul)
_____________________________________________________________
*Antrenor al copilului (daca este cazul)_________________________________________
Legitimat la Clubul Sportiv_______________________________ cu Legitimatia nr. ____________
Categoria___________
CONCURENȚII MAJORI
Prin înscrierea și participarea la competiția sportivă «CN LASER RUN 2019», declar pe propria răspundere că:
1. sunt apt/ă fizic și psihic și am o pregătire fizică corespunzatoare pentru participarea la acest eveniment
sportiv, concurând pe propria raspundere. Sunt conștient/ă de alergarii, mi le asum în totalitate si exonerez
de orice răspundere organizatorul FRNPM în cazul în care voi suferi orice fel de prejudiciu, accident;
2. datele completate în acest formular sunt corecte și declar că mi-a fost adus la cunoștință regulamentul de
desfasurare a competiției pe care mă oblig să îl respect în totalitate.
CONCURENȚII MINORI
Prin înscrierea și participarea la competiția sportivă «CN LASER RUN 2019», declar pe propria răspundere că:
1. fiul/fiica/elevul/eleva mea este apt(ă) fizic și psihic și are o pregătire fizică corespunzatoare pentru
participarea la acest eveniment sportiv, sunt conștient de riscurile alergării, mi le asum în totalitate și
exonerez de orice răspundere organizatorul FRNPM în cazul în care va suferi orice fel de prejudiciu, accident;
2. datele completate în acest formular sunt corecte și declar că mi-a fost adus la cunoștință regulamentul de
desfasurare a competitiei pe care mă oblig să îl respect în totalitate.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu apîrut în
timpul acestui eveniment, concurenții peste 18 ani vor participa pe propria răspundere, iar cei minori vor
participa numai cu semnătura parintelui (tutorelui legal) sau a antrenorului (în cazul în care copilul este
legitimat la un club sportiv de profil si are viza medicala la zi).
De asemenea, declar că am luat la cunoștintă Regulamentul «CN LASER RUN 2019» postat pe site-ul oficial al
evenimentului http://www.frnpm.ro/ și sunt de acord cu acesta. În afară de acestea, sunt de acord ca pozele,
filmarile, interviurile în presa (Radio, TV,ziare și reviste), reclamele, pliantele, afișele și cărțile făcute în cadrul
evenimentului pot fi multiplicate, difuzate sau publicate făra nicio pretenție din partea subsemnatului.
CONCURENT/PĂRINTE/TUTORE

DATA__________

SEMNĂTURA__________

Consinţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului 679 din 26 aprilie 2016, privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul
European și Consiliul Uniunii Europene, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern este considerată
operator de date personale. Ca urmare, va solicităm acordul de prelucrare a datelor personale din prezentul
document în conformitate cu prevederile legale.

Prin semnătură declar că am fost informat(ă) că datele cu caracter personal precum cele ale
sportivului/sportivilor, adult/adulți și/sau minor/minori, urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul
Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, doar în scopurile prevăzute de legislație. În consecință,
îmi exprim consimțământul/acordul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal
de catre Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Data…………………………..
Nume,prenume şi semnătură
sportiv(ă)/reprezentatnt legal(părinte)

………….……………………………………………

