DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE PENTRU PARTICIPAREA
UNUI MINOR CU VÂRSTA SUB 16 ANI
The Color Run NIGHT București – 14 septembrie 2019

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________________________,
născut (a) la (zz.ll.aa) ______________________ domiciliat/ă în (județ/localitate/str/nr/bl/ap)
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________,identificat

cu

___________________,

de

în

calitate

BI/CI

seria

____

nr.

______________,

părinte/tutore

legal

telefon
al

____________________________________________________________________________PARTICIPANT la
The Color Run NIGHT București powered by Kaufland – 14 septembrie, declar prin aceasta că sunt de acord cu participarea
copilului meu/minorului aflat sub tutela mea și sunt de acord cu:
•

stocarea datelor acestuia strict în scop operațional, la evenimentul The Color Run NIGHT București 14 septembrie;

•

respectarea regulamentului de către minor;

•

folosirea, fără a avea vreo pretenție față de organizator, a imaginilor foto și video în care apare minorul în cadrul
evenimentului cu angajamentul ferm al organizatorului că nu le va folosi în alte scopuri decât acelea de a promova
evenimentul, implicit activitățile organizatorilor, sponsorilor, mass-media scrisă și video, la elaborarea afișelor și a altor
materiale care țin de promovarea activităților de alergare.

KICK OFF EVENTS SRL nu urmarește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.
KICK OFF EVENTS SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor care nu au împlinit vârsta
de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul KICK OFF EVENTS SRL, ori participarea la concursuri
sau campanii ale KICK OFF EVENTS SRL, decat dacă acestea se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau
tutorele minorului in cauză, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului garanteaza ca este major, respectiv are
capacitate deplina de exercitiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in
conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.
Îmi asum responsabilitatea pentru (a) orice incident si vătămare pe care ar suferi-o minorul/minora datorită lipsei mele de
supraveghere adecvată precum și pentru (b) orice prejudiciu sau pagubă cauzată de către minor din culpa sa organizatorului sau
oricaror alte persoane fizice sau juridice participante în cadrul evenimentului.
Atasez acestei declaratiii urmatoarele documente:
1.

Scrisoarea de Confirmare a participantului - completata si semnata in ORIGINAL de către mine si participant (în cazul
în care acesta are peste 14 ani) (ramane in posesia organizatorului)

DATA:

SEMNATURA:

________________________

______________________

