Declaraţie pe proprie răspundere
Subsemnatul (a), .........................................................., domiciliat (ă) în localitatea
……………......., str. ..................................... nr. ......, sectorul/judeţul ……………………….,
posesor al actului de identitate CI seria ........ nr. ........................................, în calitate de
elev/student al ................................................................................, clasa/anul .…....., declar că am
luat cunoştinţă de prevederile Regulamentul de participare al Concursului de eseuri „Bienala
Albastra – Hronicon”.
Declar pe propria răspundere că:
a) sunt elev/student al instituției de învățământ menționate;
b) eseul depus în cadrul concursului este propria mea creație și nu intră sub incidența unui act de
plagiat;
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Pentru dovada celor susținute, Declarația va fi contrasemnată de părinte/tutore legal (pentru cei
sub 18 ani).
Data .....................................
Semnătură elev / student ...........................................................................
Numele şi semnătură părinte/tutore legal ...................................................
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Sunt de acord ca Asociația Culturală Artessentia, cu sediul în str. Ceahlău nr. 2, Brașov,
Romania, CUI 33885090, să fie autorizată să proceseze datele mele personale/ale minorului aflat în
grija mea (se taie ce nu este cazul) furnizate prin înscrierea la Concursul de eseuri ”Arta ca revelație
și metamorfozare a realității” și introduse în Fișa de participare, în următoarele scopuri: Furnizarea de
informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media și siteurilor referitoare la Bienala Albastră - Bienala Internațională de Arte Vizuale, evenimente și/sau alte
forme de publicitate (presa on-line, presa scrisă, radio, TV, afișe, bannere, pliante, cataloage) precum
și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie referitoare la acțiunile Asociație Culturale
Artessentia. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și
furnizarea datelor personale sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu
efect ulterior printr-o notificare gratuită către Asociația Culturală Artessentia. Notificarea de revocare
a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către contact@artessentia.ro sau în
scris la adresa Brașov, str. Ceahlău nr. 2. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea
consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului
(notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele
personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus (ceea ce implică inclusiv excluderea din
participarea la concursul de eseuri). În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de
consimțământ sau de protecția datelor de către Asociația Culturală Artessentia în general, vă rugăm să
nu ezitați să contactați echipa noastră la adresa de e-mail: contact@artessentia.ro .
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor personale
ale mele/ale minorului aflat în grija mea (se taie ce nu este cazul) prin canalele de mai sus în scopurile
descrise în această declarație de consimțământ și sunt de acord cu respectarea condițiilor de participare
și îmi asum corectitudinea datelor furnizate până în acest moment și în continuare.
Data completării: ……………

Telefon:……….…..……/e-mail ……………...……………

Nume, prenume, semnătură: ………………………..

