
CERERE INSCRIERE IN CONCURS 

 

 

 

Subsemnatul……………………………………………………, domiciliat in ………………….., 

str………………………., nr……………….., bl……………sc…………ap………………, 

telefon……………………….., in calitate de parinte / tutore / reprezentant legal, solicit 

inscrierea la Concursul de desen “Parcul Wegener”, a 

minorului…………………………………………………………….., varsta……………., 

clasa……………., la scoala………………………………………………………….. 

Prin completarea prezentei cereri declar ca am citit, am inteles si respect Regulamentul de 

Participare la Concursul “Parcul Wegener” 

 

 

Data,        Semnatura, 



CONSIMTAMANT privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Fundatia Wegener-Pro Sanitate cu sediul social in Romania, Targu Secuiesc, Str. Molnar Jozsias nr. 67,  

in calitate de Organizator în cadrul Evenimentului “Parcul Wegener” prelucrează datele tale cu caracter 

personal astfel: 

- nume si prenume minor/major, varsta, clasa, scoala, fotografie, desen propriu – in temeiul 

consimtamantului acordat de parinte, tutore sau reprezentant legal in cazul minorilor 

- nume, prenume parinte, tutore sau reprezentant legal al minorului – in temeiul 

consimtamantului 

Scopul prelucrarii datelor tale este acela de promova talentul si creativitatea copiilor din scoli si licee . 

Datele tale vor fi stocate pe durata concursului, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este 

termenul de prescripție pentru acțiunile in justiție). Datele persoanelor vizate care si-au dat 

consimtamantul pentru actiuni de marketing (e.g. publicarea fotografiilor) vor fi pastrate timp de 3 ani 

sau pana la momentul retragerii consimțamantului, oricare dintre cele doua momente survine primul. 

Acest formular solicită consimțământul tău în calitate de parinte, tutore sau reprezentant legal al 

minorului …………………………………………………………………………pentru a ne permite să 
folosim datele acestuia pentru motivele de mai sus 

Iti poti retrage oricand consimtamantul de a prelucra datele personale printr-o solicitare scrisa adresata 

Fundatia Wegener-Pro Sanitate, Str. Molnar Jozsias nr. 67, Romania, sau pe e-mail 

protectiadatelor@prosanitate.ro. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a 
avut loc înainte de retragerea acestuia. 

Subsemnatul(a)…………………………………………..domiciliat(ă) în 

loc…………………./com./oraș…………………..str…………………….…………………………….., 
nr……………………………, jud……………….  

CONSIMT, astazi .............................................. 

Sa imi fie prelucrate datele personale: nume, prenume, adresa, numar de telefon conform scopului 

specificat mai sus: 

DA       NU 

Sa fie publicata fotografia minorului pe site-ul www.prosanitate.ro: 

DA       NU 

Sa fie publicata fotografia minorului pe pagina de Facebook www.facebook.com/prosanitate 

DA       NU 

Sa fie afisat in Parcul Wegener desenul realizat de minor, in conditiile regulamentului concursului 

DA       NU 

Să fie prelucrate datele personale ale minorului ………………………………………, al cărui tutore 
legal sunt, conform informatiilor de mai sus 

DA       NU 

Semnatura, 

http://www.prosanitate.ro/
http://www.facebook.com/prosanitate


Rajzpályázat Wegener Park
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Név Téma Technika Életkor


