Formular de înscriere
Tabăra VIAŢA vara 2022
Perioada desfășurării:
Preț:
Bine aţi venit la tabăra Viaţa! Vă garantăm o săptămână de neuitat cu multă distracţie şi lucruri noi de
învăţat! Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos pentru a vă putea rezerva un loc în tabăra noastră.
Numele participantului:

Vârsta:

Numele parinților:

Număr telefon participanți:

M

F

Număr telefon părinte:
Carte de identitate:

Județ:

Localitate:

Adresa e-mail:

Cod:
Numele recrutantului:
Vă rugăm să ne spuneţi cum aţi auzit de tabăra Viaţa ?
Publicitate
Internet
Prieteni
Prezentări

FNO

Vă rugăm alegeţi două posibile date pentru tabără în ordinea preferinţei conform tabelului de mai jos.
Săptămânile Viața:

1

2

3

SĂPTĂMÂNA 1
Iulie 3 - Iulie 8
SĂPTĂMÂNA 2
Iulie 10 - 15
SĂPTĂMÂNA 3
Iulie 17 - 22

Preferința #1

4

5

6

SĂPTĂMÂNA 4
Iulie 24 -29
SĂPTĂMÂNA 5
Iulie 31 - August 5
SĂPTĂMÂNA 6
August 7 - 12

7

8

9

SĂPTĂMÂNA 7
August 14 - 19
SĂPTĂMÂNA 8
August 21 - 26
SĂPTĂMÂNA 9
August 29 -Sept 4

Preferința #2

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactaţi:
Birou Tabăra Viaţa ilie_popescu@noi-orizonturi.ro sau sunaţi la numărul 0721-213-883 (Popescu Ilie)
Informaţii utile:
Pentru mai multe informaţii legate de tabăra noastră puteţi vizita site-ul www.noi-orizinturi.ro
Acolo găseşti şi o listă cu echipamentul recomandat pe care să il pui în rucsac.
Prima zi de tabără este Duminica (începem la ora 16:00) şi se va sfârşi Vinerea, ora 14:00
Vei face parte dintr-o grupă de 12-18 participanţi în funcţie de vârsta

Vă aşteptăm cu mare drag în tabăra noastră!
Vă infomăm că prelucrăm următoarele date ale dumneavoastră:
Nume prenume, varsta, data nasterii, sexul, datele cartii de identitate, locatie, adresa de email.
Toate aceste informații sunt necesare pentru:
1.Dosarul de tabără
2.Pentru situațiile în care participanții trebuie să ajungă la o unitate spitalicească (control, vizită medic,
consult, etc.)
3.în cazul unui control efectuat de către organele Statului Român, ca act doveditor.
Altfel spus, ne este imposibil să ne desfășurăm activitatea fără prelucrarea datelor menționate. Nu sunteţi
obligat să ne furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dacă nu faceţi acest lucru nu veţi
mai putea putea beneﬁcia de Tabăra VIAȚA. Este exclusiv decizia (consimțământul) dumneavoastră şi ne
angajăm să o respectăm.
Durata procesării datelor cu caracter personal:
Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către timp de 5 ani.
Ce drepturi aveți?
Conform Regulamentului UE 2016/679 pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aveţi următoarele
drepturi:
1. Dreptul de a ﬁ informat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt
utilizate
2. Dreptul de a accesa datele personale pe care le avem despre dumneavoastră.
3. Dreptul de a solicita corectarea informaţiilor eronate pe care le avem despre dumneavoastră.
4. Dreptul de a solicita ştergerea datelor dumneavoastră, de a înceta procesarea sau colectarea datelor cu
caracter personal, în anumite circumstanţe.
5. Dreptul de a solicita transferul sau portarea datelor către dumneavoastră sau un alt furnizor de servicii.
6. Dreptul de a semnala autorităţilor încălcarea drepturilor prevăzute de catre Regulamentul pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal – autoritatea de reglementare în Romania este: Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)
Cum ne puteţi contacta?
În scris la adresa: Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, Mun.Lupeni, Jud. Hunedoara, Bd.Pacii bl. 5 ap.9
Pe e-mail: gdpr@noi-orizonturi.ro
Cum puteţi opri prelucrarea datelor de catre Fundației Noi Orizonturi Lupeni?
Trimiţând un e-mail la adresa gdpr@noi-orizonturi.ro, precizând cerinţele dumneavoastră;

