Formular permisiunea parinților
Tabăra de aventură VIAŢA 2022
Perioada de desfăşurare:
zi/luna
Acordarea Permisiunii - Această secţiune din formularul de înregistrare trebuie completată de către
părinte sau tutore
Nume și prenume participant:

Data nașterii:

Subsemnatul:
Adresa:
Nr. Telefon părinte/tutore:
Iau la cunoştinţă urmatoarele:
Fundaţia Noi Orizonturi şi Programul Viaţa, NU îşi asumă răspunderea pentru urmatoarele fapte:
Fuga din camp
Nerespectarea regulamentului programului
Nerespectarea regulilor de tabără
Nerespectarea indicaţiilor liderilor grupului din care face parte
Nerespectarea programului dinainte stabilit precum şi alte fapte de acest gen
Întreaga răspundere va aparţine exclusiv persoanei care comite aceste fapte. Pentru nerespectarea
regulamentului participantul va ﬁ trimis acasă.
Fundaţia Noi Orizonturi şi Programul Viaţa, nu este responsabilă pentru afecţiunile medicale existente
înaintea venirii în program.
De asemenea, Fundaţia Noi Orizonturi îşi rezervă dreptul de a utiliza materialele media (foto, audio, video)
în scopuri publicitare, pentru campaniile de strângere de fonduri, pe site-ul fundaţiei, pentru informarea
1. Altă persoană şi adresa de contact (nr. de telefon) în cazul în care nu puteţi ﬁ contactat:

2. Comunicaţi problemele medicale (alergii la factori naturali sau la medicamente, intoleranţă la unele
alimente, fracturi, entorse suferite anterior, afecţiuni cardiace sau pulmonare, diabet etc.):

Acceptul părinţilor- semnătura:

Data:

Vă infomăm că prelucrăm următoarele date ale dumneavoastră:
Nume prenume, varsta, data nasterii, sexul, datele cartii de identitate, locatie, adresa de email, telefon, date
privind sănătatea.
Toate aceste informații sunt necesare pentru:
1.Conﬁrmarea acordului parental pentru participarea in program
2.posibilitatea contactarii parintiilor participantului.
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
Durata procesării datelor cu caracter personal:
Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către timp de__5ani___
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;

