
                                          
 

   Constanta Shopping City S.R.L. 

 

FORMULAR DE INSCRIERE 

Concurs SEVEN TO SMOKE cu CRBL 28.04.2018, ora 17:00 

 

NUMARUL  

 

Se completeaza in doua exemplare, unul ramane la participant pentru prezentare la momentul 

concursului.  

Toti participantii sunt rugati sa se prezinte cel tarziu la ora 16:30 in zona de concurs (Piateta 

Liftului Panoramic, nivel -1) pentru confirmare si cu cel putin 30 minute inainte de fiecare etapa. 

Prenume (participant concurs)  

Varsta (participant)  

Prenume (parinte/tutore)  

Nume (parinte/tutore)  

Numar telefon  

Semnatura (parinte/tutore)  

 

Mentiuni importante: 

• Participarea la concurs se face cu kendama proprie 

• Nu exista o lista de trick-uri predefinita 

• Concursul este de tip Battle of ken. 

• Limita de varsta este de 14 ani 

Constanta Shopping City S.R.L., fosta NEPI Five Property Development SRL, este operator de date cu caracter personal, avand Nr. 

38287 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP). CONSTANTA SHOPPING CITY SRL  prelucrează 

datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document (nume, prenume, număr telefon, prenume copil, vârstă 

copil) în scopul: inscrierii la concursul Kendama 7 to Smoke, contactarea reprezentanților legali ai persoanelor care participă la 

Concurs, atunci când este necesar, îndeplinirea obligațiilor legale și responsabilitatilor sociale ale Organizatorului, conform legilor 

române și internaționale, soluționarea litigiilor. Aceste datele (nume, prenume, număr telefon, prenume copil, vârstă copil) nu vor fi 

folosite în scopul de a primi informări de reclama, marketing si publicitate din partea CONSTANTA SHOPPING CITY SRL. 

În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi □NU 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi in orice moment prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere pe adresa office@city-park.ro.  

Prin semnarea acestui document, declarati ca ati luat la cunostinta regulamentul campaniei, in format fizic la Info Desk sau online pe 
https://city-park.ro  

mailto:office@city-park.ro
https://city-park.ro/

