Constanta Shopping City S.R.L.
FORMULAR DE INSCRIERE
Concurs SKANDERBERG cu RADU VALAHU
12.05.2018
Se completeaza in doua exemplare, unul ramane la participant pentru prezentare la momentul concursului.
PRENUME
NUME
Varsta
Domiciliu
Numar telefon
Semnatura
PRIN SEMNĂTURA MEA,
•
•
•
•

Declar pe propria răspundere că sunt apt din punct de vedere medical pentru a lua parte la această competiție;
Cunosc riscurile la care mă expun și îmi asum întreaga responsabilitate în cazul producerii unei accidentări;
Sunt de acord ca imaginile foto și video cu mine să fie folosite de organizatori;
Cunosc si voi respecta întocmai regulamentul oficial de organizare a concursului precum si regulamentul competițiilor de skandenberg
în România, emis de Asociația Română de Skandenberg "Braț de Fier", (versiunea actualizată pe www.bratdefier.ro)

TOTI PARTICIPANTII SUNT RUGATI SA SE PREZINTE CEL TARZIU LA ORA 15:00 IN ZONA DE
CONCURS (PIATETA LIFTULUI PANORAMIC, NIVEL -1) PENTRU CONFIRMARE SI CANTAR.
Se completeaza de catre organizator:
NUMARUL IN CONCURS
GREUTATE KILOGRAME
CATEGORIE STANGA
CATEGORIE DREAPTA
Mentiuni importante:
Constanta Shopping City S.R.L., 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, domiciliu, număr telefon, vârstă) în scopul: inscrierii la concursul SKANDERBERG cu RADU VALAHU,
contactarea 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, domiciliu, număr telefon, vârstă)
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://citypark.ro

