
FORMULAR DE ACORD PE 
PROPRIA RĂSPUNDERE  

NUME & PRENUME________________________________________________________  

ACTIVITATI ___________________________________________________________  

TELEFON ____________________EMAIL_______________________________________  

NUME & PRENUME (COPIL)_________________________________________________  

DATA NASTERII 
___________________________________________________________  

• Declar pe propria răspundere că îmi asum riscurile la care mă supun, atât eu cât și copilul/copii                  
meu/ mei, participând la activitățile desfășurate în cadrul evenimentului MIȘCAREA FACE BINE            
2019  
• Sunt de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal în scopul participării la               
prezentul eveniment: nume, prenume,telefon, e-mail, nume si prenume copil, dar și imagini, video si              
voce (care vor fi publicate în mediul online și offline, site-ul și rețelele de socializare ale                
organizatorilor și ale partenerilor acestora)  

Pentru a asigura deplina respectare a opțiunii dvs., vă rugăm să bifați mai jos pentru ce 
alegeți să vă oferiți consimțământul de a primi în continuare comunicări de marketing de la 
noi:  

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul primirii, direct de la 
organizatorii MIȘCAREA FACE BINE şi/sau prin intermediul unor terţi aI comunicărilor de 
marketing: informaţii despre campanii, produse, servicii şi activităţi ale evenimentului MIȘCAREA 
FACE BINE şi/sau ale partenerilor săi, precum şi în scopul efectuării studiilor de marketing cu 
privire la produsele, serviciile şi activităţile MIȘCAREA FACE BINE , actuale sau viitoare, după 
cum urmează:  

 

 



 

❏ Campania Mișcarea face bine ❏ 

Newsletter Campania Mișcarea face bine 

 ❏ Sms Campania Mișcarea face bine  

❏ Flyere Campania Mișcarea face bine 

 ❏ E-mailuri Campania Mișcarea face bine  

Tratăm datele clienților noștri cu cea mai mare atenție și 
considerație.  

Dacă nu doriți să ne oferiți consimțământul pentru unul sau mai multe categorii de comunicări de                
marketing, acest fapt nu va avea consecințe asupra continuării participării la evenimentul Mișcarea             
face bine 2019, ci pur și simplu nu vă vom mai transmite Newslettere și alte informații de marketing.  

Vă informăm că datele dvs. personale sunt prelucrate de organizatorii Mișcarea face bine 2019.  

Nu vom transmite datele dvs., pentru care vă oferiți consimțământul prin acest formular, către terți și                
acestea nu vor face obiectul vreunei prelucrări de tipul proces decizional automatizat, inclusiv             
profilare.  

Aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul acordat pentru unul sau toate scopurile mai sus               
menționate, fie prin utilizarea butonului Dezabonare din Newslettere sau emailurile de informare, fie             
prin contactarea noastră la contact@smartatletic.ro.  

De asemenea, cu privire la datele dvs. personale, vă puteți exercita oricând dreptul de acces,               
rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrarea               
acestora, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.  

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa in scris organizatorului la datele de contact 
menționate la punctele de mai sus.  

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de              
a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter              
Personal (www.dataprotection.ro).  

Din punct de vedere al stării de sănătate declar 
că:  

- sunt apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit și în condiții meteo specifice 
unei zile de vară;  



- NU ma aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor;  

- am completat corect si complet datele de identificare pentru participarea la evenimentul 
MIȘCAREA FACE BINE 2019;  

- am luat la cunostință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea 
folosita pe parcursul evenimentului și că voi utiliza echipamentul corect la indicațiile antrenorilor;  

- nu voi arunca în perimetrul de desfășurare a evenimentului nici un tip de deșeu fiindu-mi adus la                  
cunoștință că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibil cu eliminarea de la activitățile              
evenimentului;  

- dețin asigurare medicala pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau îmi asum               
cheltuielile cauzate implicate de o posibila accidentare pentru care Organizatorii nu sunt            
răspunzători;  

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, înţelegând că orice omisiune sau           
incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită conform legii (Art. 292 privind falsul în             
declaraţii din Codul Penal).  

SEMNATUR
A  

DAT
A  


