
DECLARAŢIE DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ ŞI ASUMARE A RESPONSABILITĂŢII    

 Subsemnatul............................................................................................................  domiciliat  

în……………………………………, identificat cu CI seria......., numărul................... voi participa la 

evenimentul Măcin Mountain Fun, din 3 - 5 Iunie 2022, numită în continuare Eveniment, organizat de 

Asociaţia Bike Works, în parteneriat cu Primăria Comunei Greci şi declar pe proprie răspundere, cunoscând 

prevederile art. 292 Cod penal, următoarele:   

Prin prezenta declaraţie, pe care o susţin şi o semnez, descarc de orice răspundere care poate 

apărea ca urmare a accidentării mele şi/sau a pierderii bunurilor materiale prin furt sau alte metode, pe 

organizatorii competiţiei, precum şi pe alte persoane care fac parte din comisia de organizare. Declar că 

am luat la cunoștință despre condiţiile tehnice ale traseului şi gradul de dificultate , condiţiile meteo, relieful 

zonei şi sunt de acord cu acestea, asumându-mi întreaga răspundere pentru participarea la acest 

eveniment.   

Prin prezenta declaraţie, sunt de acord ca Asociaţia Bike Works, să folosească în scop publicitar 

şi/sau comercial toate imaginile înregistrate pe suport media inainte, în timpul participării mele cat si dupa 

la Competiţia Măcin Mountain Fun 2022, Jud. Tulcea com. Greci, fără a solicita nici un fel de avantaj 

material. În acest sens înțeleg că imaginea mea poate apărea în clipuri sau alte materiale publicitare 

realizate în scopul promovării acestui eveniment şi/sau a imaginii sponsorilor, partenerilor sau 

organizatorilor acestuia şi consimt la aceasta. Declar că am citit înainte de înscriere Regulamentul 

Competiţiei (pe website-ul evenimentului) şi sunt de acord cu cele stipulate în acesta.   

Prezenta declarație urmărește obținerea consimțământului Dvs. pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal, pentru a menține contactul Dvs. şi pentru a va oferi experiența integrală a evenimentelor 

noastre.   

Declarație de consimțământ în domeniul protecției datelor  

Sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise către Asociaţia Bike Works să fie utilizate 

în scopul de mai jos:  

• Informații despre evenimente promovate:  

• Publicitate media scrisa si on-line(facebook/ instagram)  

  Posta        Telefon/SMS      E-mail                        Nu doresc sa fiu contactat 

Informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal  

Prezentul consimțământ este acordat de bunăvoie şi poate fi oricând revocat în scris la adresa 

office@bikeworks.ro. Prin semnătura Dvs., declarați ca ați luat la cunoștință politica de prelucrare a datelor 

atașata prezentei declarații ce conține informații suplimentare legate de prelucrare, inclusiv referitoare la 

categoriile de destinatari ai datelor, precum si informații importante referitoare la prelucrarea datelor cu 

caracter personal care nu necesită acordul Dvs.  

 

 

Nume şi prenume        Data          Semnătura  


