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DECLARAȚIE  PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul / Subsemnata __________________________________________________________, posesor al 
/posesoare a actului de identitate cu seria ________, nr. _________________, declar pe proprie răspundere că 
sunt apt/ă din punct de vedere medical pentru efort fizic în vederea participării la Bikeathon Țara Făgărașului  
2022, la cursa  ____________________________. 
Organizatorii Bikeathon Țăra Făgărașului au drepturi de imagine asupra întregului eveniment.  
 
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Bikeathon Țara Făgărașului este un eveniment public la care se vor face fotografii și inregistrari video.   
Prelucrarea acestor inregistrari ce contin date cu caracter personal se face în interesul legitim al organizatorilor 
cu scopul de a prezenta desfasurarea evenimentului cât și în scopul promovarii unor evenimente viitoare, prin 
publicarea acestora pe site-ul fundatiactf.ro , bikeathon.ro sau în diverse materiale de prezentare, o perioada 
limitata de timp de la incheierea evenimentului.  
Am fost informat și sunt de acord ca organizatorii sa utilizeze imagini foto şi video ale evenimentului, în care 
este posibil sa apar în diverse materiale de comunicare, atât din timpul desfăşurării consursului cât şi în fazele 
de start, sosire și premiere. 
Va puteți exercita drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 (informare, acces, rectificare,  ștergere, 
restricționarea prelucrării,  portabilitatea, opoziție de a nu face obiectul unei prelucrari automate) printr-o 
solicitare adresata noua. Va informam deasemenea ca aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritate de 
Supraveghere.  
 
Purtarea căștii este obligatorie și necesară pentru siguranța fiecărui concurent! 
Notă:  
Datele de contact sunt păstrate strict pentru uzul intern al organizatorilor și nu vor fi transmise unei părți terțe 
decât cu acordul dumneavoastră. 
Prin completarea prezentului formular, sunt de acord să se rețină 50% din taxa de participare pentru 
acoperirea unei părți din costurile de organizare. 
 
Prin completarea acestui formular declar că accept regulamentul sportiv al Evenimentului Bikeathon Tara 
Fagarasului. 
 
 
Data,          Semnătura, 
_________________       __________________ 
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