Declarație privind participarea minorilor
în cadrul NOISE Festival 2018

Subsemnatul/ Subsemnata_____________________________________________, identificat/
identificată prin ____ seria ____ nr. _________ eliberat de _________________ la data de __________,
domiciliat/domiciliată în _____________________________, str. _____________________________, nr.
_______, bl. ______, ap. , județ _________________, număr de contact ________________ , în calitate
de (părinte1/ reprezentant legal/ reprezentant convențional 2) al minorului
___________________________ având vârsta de ______ ani conform _________ seria _____ nr.
______ eliberat de _______________ la data de ______________
Prin prezenta declar următoarele:
1. Sunt de acord cu participarea minorului __________________________________________ la
NOISE FESTIVAL care se va desfășura în perioada 30 iunie - 1 iulie 2018 în Poiana Brașov, jud. Brașov;
2. Îmi asum răspunderea pentru minorul______________________________________, pentru faptele
săvârșite de către minorul care participă la Festival, în sarcina mea existând o obligație legala de
supraveghere a minorilor;
3. Îmi asum răspunderea pentru prejudiciile de orice natură cauzate minorului de către terțe persoane
incluzând dar nelimitându-se la participanții Festivalului cât și pentru integritatea fizică și morală a
minorului _________________________________________, în general, pe întreaga durată de
desfășurare a Festivalului;
4. Mă oblig să însoțesc minorul sub 18 ani în perimetrul de desfășurare a Festivalului cât și să asigur
supravegherea și paza sa permanentă pe toată durata de desfășurare a Festivalului.
5. Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului Festivalului NOISE
FESTIVAL 2018 (https://makenoise.ro/ro/detalii/termeni-conditii/), că am înțeles întru-totul prevederile
Regulamentului, iar semnarea prezentei declarații reprezintă acceptarea mea a prevederilor acestuia, în
integralitate, în special prevederile care stabilesc drepturi și obligații în sarcina minorilor, fiind informat și
acceptând ca este strict interzis consumul de alcool și tutun de către minori.
Atât minorii cât și părinții/reprezentanții legali ori convenționali vor prezenta actele care permit
identificarea acestora cât și orice acte prin care se face dovada calității de reprezentant al minorului.
____________________________________________________________________________
1. În cazul exercitării în comun a autorității părintești cu privire la minor, subsemnatul/ subsemnata declar
că am acordul celuilalt părinte în ceea ce privește obligațiile asumate prin prezenta declarație.
2. În cazul reprezentantului convențional trebuie prezentat și mandatul din partea părinților sau a
reprezentantului legal prin care se acordă dreptul de a decide cu privire la participarea minorului la
festival.

*NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. S.C. KAFEPEDIA S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale UTILIZATORILOR, prelucrarea efectuându-se cu
respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viața privată fiind garantate.
1.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participării la NOISE Festival. Datele cu caracter personal furnizate de
către Utilizator, vor fi prelucrate cu scopul de a valida participarea Utilizatorului la evenimentul organizat de societatea mai sus
menționată. Datele cu caracter personal fumizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice
abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.
1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal, dar și alte informați
furnizate de către Utilizator (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) nu vor fi prelucrate de S.C. KAFEPEDIA
S.R.L. în următoarele scopuri :marketing, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele și serviciile Kafepedia S.R.L. etc..
1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală, respectiv codul numeric personal al persoanei
care semnează acordul vor fi prelucrate de S.C. Kafepedia S.R.L., înainte și în timpul desfășurării evenimentului, precum și în
termenele prevăzute de lege. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a participantului /
împuternicitului în sistemele de prelucrare ale Kafepedia S.R.L., pentru realizarea operațiunilor menționate mai sus, respectiv cele
care sunt necesare sau în legătură cu validarea participării Utilizatorului la eveniment.
2 Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate: dreptul de acces și intervenție la acestea, de
opoziție la prelucrarea lor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justiției , conform art. 13-18 din
Legea nr. 677/2001.
Utilizatorul declară că i-au fost aduse la cunoștință prevederile legale în materie și semnează în cunoștință de cauză.
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