
 
 

Formular de consimțământ 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (PĂRINTE/ TUTORE) 

 

Pentru copiii cu vârsta sub 18 ani, conform REGULAMENTULUI OFICIAL al Concursului „Dramaturgia Cool”, 

ediția a II-a. 

 

Subsemnatul_________________________________________________________________________

_, domiciliat în localitatea _________________________________________________________, 

str.________________________________________________, nr. _____, bl. ______, ap. ____, județul 

________________________, identificat cu C.I. seria _______, nr. _____________, telefon de contact 

_____________________________, e-mail ______________________________, în calitate de părinte/tutore al 

minorului ___________________________________________, care are vârsta de ____________ ani împliniți, 

declar prin aceasta ca sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la concursul 

„Dramaturgia Cool”, ediția a II-a, organizat de Teatrul de Comedie în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii 

Române, operator de date cu caracter personal, cu sediul în Mun. București, Str. Sfântul Dumitru nr. 2, sector 3, 

cod fiscal 4221152 (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”). Totodată, îmi exprim în mod expres și 

neechivoc acordul privind prelucrarea următoarelor date cu caracter personal ale Minorului aflat sub tutela mea: 

nume și prenume, vârsta, telefon, adresă e-mail, imagine, denumite în continuare „Datele”, de către Organizator 

(și orice succesor legal al acesteia), precum și de către un alt operator împuternicit de Organizator, prin mijloace 

automatizate și/sau manuale, pe întreaga durată necesară realizării scopurilor Concursului. Declar că am fost 

informat/informată cu privire la drepturile ce sunt recunoscute Minorului în concordanță cu  prevederile 

Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, inclusiv, dar fără limitare, la dreptul de acces și intervenție, dreptul de 

opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Mă oblig că minorul 

aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorului, pe întreaga durată a 

evenimentului, și că se va supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. Pe propria mea 

răspundere, mai declar următoarele: - datele de mai sus sunt exacte și îmi asum responsabilitatea pentru 

veridicitatea acestora; - copilul meu/minorul pe care îl reprezint este apt din punct de vedere medical pentru probele 

acestui concurs; - subsemnatul, în calitate de părinte/tutore, declar că participă voluntar și responsabil la acțiunile 

despre care a fost informat în prealabil de către organizatorii evenimentului. Prin înscrierea la acest Concurs declar 

că am citit cu atenție Regulamentul, înțeleg și sunt de acord cu prevederile lui și cu toate celelalte informații de pe 

website-ul Organizatorului și de desfășurare a concursului, precum declar că înțeleg și sunt de acord cu faptul că 

orice solicitare care vine în contradicție sau contravine Regulamentului nu va fi luată în considerare. Necitirea cu 

atenție a Regulamentului nu poate fi interpretat de mine ca fiind lipsă de informație, recomandări, reguli și conduite 

din partea organizatorului, înțeleg acest lucru și accept că sunt direct responsabil pentru eventualele neplăceri 

cauzate de necunoașterea Regulamentului, înainte, în timpul și după Concurs.  

Am fost informat/ă și înțeleg că-mi pot retrage consimțământul în orice moment. În cazul retragerii 

consimțământului participarea copilului meu la Concurs va înceta, iar acesta nu va mai fi eligibil pentru 

recompense sau stimulente pe care Organizatorul le poate oferi participanților la Concurs. 

Totodată, în cazul desemnării minorului drept câștigător al concursului realizat de către 

Organizator, mă oblig ca, în calitate de tutore/părinte, să furnizez orice dată cu caracter personal 

suplimentar solicitată de către acesta în vederea intrării în posesie a eventualelor sume de bani, în caz 

contrar, participarea copilului meu la Concurs va înceta, acesta urmând a fi declarat neeligibil, premiul 

urmând a fi transmis următorului participant declarat eligibil. 

Subsemnatul, declar că am citit și am înțeles în totalitate această declarație, prin urmare accept să o semnez din 

propria voință/inițiativă.  

 

Data:        Semnătura: 


