
Fișă date contact și identificare pentru participantul la concursul de eseuri 
„Îmi bate inima în limba română”
Numele și Prenumele participantului

Numele și Prenumele părintelui/tutorelui Se completează numai dacă participantului nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Vârsta participantului

Țara de reședință 

Adresă de corespondență

Telefon Se introduce numărul părintelui/tutorelui sau al minorului care a împlinit vârsta de 16 ani.

E-mail Se introduce adresa părintelui/tutorelui sau al minorului care a împlinit vârsta de 16 ani.


 Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului în vederea participării la concurs Se completează numai de către părintele/tutorele minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani
 Confirm că am citit Regulamentul de concurs și că sunt de acord cu acesta. Se completează de către participantul care a împlinit vârsta de 16 ani sau de către părintele/tutorele participantului care nu a împlinit 16 ani.

NOTA:

	PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Asociația Diplomație și Identitate Culturală Europeană este operator de date cu caracter personal și respectă prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Organizarea și desfășurarea concursului implică prelucrarea de date cu caracter personal. Asociația Diplomație și Identitate Culturală Europeană colectează datele cu caracter personal ale copiilor și tinerilor cu vârsta maximă de 18 ani și ale părinților/tutorilor lor obținute din fișa completată și transmisă, în vederea înscrierii eseului la concurs și pentru desemnarea și validarea câștigătorului: nume, prenume, vârsta, țara de reședință, adresa de corespondență, telefon, email. Prin înscrierea la concursul care face obiectul acestui Regulament, participanții (prin părinți sau în nume propriu) sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele și țara de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații. 

Organizatorul procesează datele cu caracter personal ale participanților în scopul derulării concursului, pe durata acestuia și pe o perioadă între 5 si 10 ani de la finalizarea acestuia, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 actualizat la zi. Organizatorul se obligă să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților, să nu le dezvăluie către terți, cu excepția comunicării publice a numelui câștigătorilor și în vederea justificării acordării premiilor în fața autorităților și sponsorilor.
Participanților la concurs le sunt garantate toate și oricare drepturi prevăzute de GDPR și în special cele cu privire la: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal, dreptul de a fi șters sau dreptul de a fi uitat, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul la opoziție. La cererea expresă a oricăruia dintre participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la tombolă vor trimite Organizatorului prin email, la adresa office@adice.ro, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. 

DATA 										SEMNATURA


