
DECLARATIE DE ANGAJAMENT 

 

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………………………………………………………domiciliat/a in 
localitatea………………………….….strada………………………………………….nr…………bl…………ap………sector………… 
judet……………………………identificat/a cu B.I/C.I seria…………….…, nr…………………………………………………, 
telefon……………………………………..email…………………………………………… , in calitate de parinte/tutore legal al 
minorului/minorei………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DECLAR pe proprie raspundere, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite potrivit art. 326 Cod Penal ca imi 
asum deplina raspundere pentru minorul/minora, permit participarea acestuia la concertul Ed Sheeran din data 
de 3 iulie 2019 si imi asum responsabilitatea pentru orice incident si vatamare pe care ar suferi-o minorul/minora 
din cauza lipsei de supraveghere adecvate precum si pentru orice prejudiciu sau paguba cauzata de catre minor 
din culpa sa Organizatorului sau oricaror alte persoane fizice sau juridice in cadrul concertului. renunt la orice 
pretentii financiare sau de alta natura de la societatea organizatoare precum si de la reprezentantii acesteia in cazul 
in care minorul/minora ar suferi o vatamare din cauza lipsei de supraveghere in timpul evenimentului. 

 

Declar ca sunt de acord ca secventele filmate si/sau imaginile fotografiate cu minorul sa fie lipsite de drepturi de 
autor si sunt de acord sa cedez toate drepturile asupra materialelor editate sau needitate catre organizatorii 
concertului Ed Sheeran. In aceasta calitate, organizatorii sunt indreptatiti inclusiv sa le retransmita sa le comunice 
public sa le afiseze in orice mod considera de cuviinta,inclusiv dar fara a se limita la a fi postate pe pagina de internet 
a evenimentului, facebook, instagram etc cat si a partenerilor din proiect, exclusiv in scop de promovare a 
evenimentului. Prezentul acord este valabil in conditiile in care sunt respectate drepturile si libertatile minorului, 
demnitatea acestuia precum si dreptul la propria imagine. 

Declar ca am fost informat in ceea ce priveste drepturile persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestora. (GDPR). Totodata imi exprim acordul, privind prelucrarea datelor cu 
caracter pesonal atat ale minorului aflat sub tutela mea, respectiv: nume, prenume, data nastere, varsta, imagine 
cat si ale subsemnatului, denumite generic ”datele” atat de catre organizator cat si de catre orice imputernicit al 
acestuia. 

Imi exprim acordul in mod expres si neechivoc cu privire la posibilitatea organizatorilor de a putea folosi datele cu 
caracter personal din supravegherea video, din motive de securitate, pentru a putea urmări incidentele, pentru a 
preveni și a raporta infracțiunile săvârșite in timpul desfasurarii evenimentului. In aceasta situatie, aceste date vor fi 
transmise tertilor. – de ex companii de asigurare, autoritati judiciare etc.  

Declar, de asemenea, ca am luat la cunostinta de conditiile specific impuse de catre organizatorul concertului Ed 
Sheeran din 3 iulie 2019 continute in Termenii si Conditiile Generale aplicabile concertului., in special cele cu 
privire la minori si ma angajez sa asigur deplina respectare a acestora. 

Numarul de telefon la care pot fi contactat/a………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data        Parinte/Tutore 

                                                                             Nume in clar si semnatura 


