CERERE DE PARTICIPARE LA
CONCURSUL „OLIMPIADA COLINDĂTORILOR”
Subsemnatul/a ____________________________________________, legitimat/ă prin B.I./C.I.
cu seria _____ și numărul__________, cu domiciliul în localitatea ________________________, sector
____, str. _________________________, nr. ____, bl. ____, scara ____, ap. ____, telefon
_________________, e-mail ______________, în calitate de părinte/tutore.
Prin prezenta declar că am citit Regulamentul privind participarea la Concursul „Olimpiada
Colindătorilor”, am înțeles și accept prevederile acestuia.

Semnătura:_________________________________

De asemenea, am înțeles și accept prevederile Informării cu privire la protecţia datelor cu
caracter personal, după cum urmează:
Corul Național de Cameră ”Madrigal-Marin Constantin”, cu sediul în str. Ion Câmpineanu, nr. 28,
sector 1, București, cod fiscal 6312141, telefon 021.312.6557, reprezentat legal prin domnul
PANTELIMON Emil, în calitate de Manager Interimar și având responsabil cu protecția datelor pe
Anamaria Ciocan în baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, vă informăm că vom colecta și prelucra, respectiv înregistra, organiza,
structura, stoca, adapta sau modifica, extrage, consulta, utiliza, divulga prin transmitere, disemina sau
pune la dispoziție în orice alt mod, alinia sau combina, restricționa, șterge sau distruge, datele dvs. cu
caracter personal, astfel:
1. Datele de identificare și de contact menționate în cererea de înscriere vor fi prelucrate în scopul
realizării evidenței persoanelor înscrise la Concursul „Olimpiada Colindătorilor” și în scopul
organizării și desfășurării Concursului „Olimpiada Colindătorilor”, așa cum este prevăzut în
Regulamentul acestuia. Temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă executarea contractului la care
persoana vizată este parte (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul UE), respectiv a
Regulamentului de Concurs „Olimpiada Colindătorilor”. Datele vor fi prelucrate și stocate până
la finalizarea concursului și ulterior o perioadă de 5 ani.
Ministerul Culturii și Identității Naționale  Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”
Str. Ion Câmpineanu, Nr. 28, Sector 1, București, România  Telefon/Fax: 021.312.65.57
E-mail: office@madrigal.ro  www.madrigal.ro  www.cantusmundi.com

2.

Materialele

video

în

care

apare

și

minorul

_______________________________________________ vor fi prelucrate în scopul desfășurării
Concursului „Olimpiada Colindătorilor” și în scopul promovării și susținerii activității muzicale
desfășurate în cadrul operatorului. Temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă executarea
contractului la care persoana vizată este parte (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul UE),
respectiv a Regulamentului de Concurs „Olimpiada Colindătorilor”, în primul caz, și
consimțământul dvs. (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul UE), în cel de-al doilea caz. Datele
vor fi prelucrate și stocate până la finalizarea concursului și ulterior o perioadă de 5 ani.
3.

Datele medicale cu privire la eventuale alergii, afecțiuni, boli vor fi prelucrate în scopul selectării
restaurantului unde va avea loc cina oferită ca premiu (dacă este cazul). Temeiul juridic al
prelucrării îl reprezintă consimțământul dvs. (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul UE). Datele
vor fi prelucrate și stocate până la finalizarea procedurilor de rezervare a restaurantului, dar nu
mai târziu de 30 zile de la data finalizării anunțării câștigătorului.
Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei și publicul

(utilizatorii rețelei de socializare Facebook care vor acorda voturi). Este posibilă transferarea acestor
date către instituțiile partenere, respectiv Opera Comică Pentru Copii. De asemenea, pot avea acces la
date instituțiile cu atribuții de control în cazul în care se efectuează la operator un astfel de control, cum
ar fi Curtea de Conturi a României.
Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum și
rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, dreptul la portabilitatea
datelor (reprezentând dreptul de a primi de la noi datele personale într-un format structurat, utilizat în
mod obișnuit și care poate fi citit automat - de exemplu un fișier în format PDF - și dreptul ca aceste date
să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), precum și
dreptul de a formula plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că drepturile dvs. nu au
fost respectate.
Aveți dreptul oricând de vă retrage consimțământul acordat, caz în care datele vor fi prelucrate
până la retragerea sa în mod legal. În situația în care vă veți retrage consimțământul, datele dvs. vor fi
șterse din baza de date.
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În exercitarea dreptului la rectificarea datelor, vă recomandăm să ne notificați fiecare
modificare a datelor dvs. în cel mai scurt timp posibil, astfel încât acestea sa fie actualizate în mod
constant.
Drepturile de mai sus se exercită prin formularea unei cereri scrise, semnate și datate, transmise
astfel:


Prin poștă/curier la adresa noastră poștală din str. Ion Câmpineanu, nr. 28, sector 1,
București;



Prin e-mail la adresa de e-mail office@madrigal.ro

Cererea va fi analizată de subscrisa în fiecare situație și vă vom răspunde neîntârziat. În situația
admiterii acesteia, vom facilita exercitarea drepturilor dvs. solicitate, iar în situația respingerii, vă vom
informa asupra motivelor refuzului. Dacă sunteți nemulțumit/ă, aveți posibilitatea de a depune o
plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale cărei
date de contact le găsiți la adresa www.dataprotection.ro și de a vă adresa justiției.
Subscrisa nu folosește procese decizionale automatizate și nu creează profiluri în legătură cu
datele dvs. personale.
Vom stabili măsuri tehnice și procedurale pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea,
integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate, vom preveni utilizarea sau
accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu
legislația în vigoare.
Semnătura:_________________________________
Prin

prezenta

cerere

vă

rog

să

aprobați

participarea

minorului

_________________________________, născut la data de ______________________ la Concursul
„Olimpiada Colindătorilor” ce se va desfășura în perioada 15 noiembrie-22 decembrie (ora 20:00) pe
pagina de Facebook Cantus Mundi România și pe scena colindătorilor, în cadrul Târgului Poveste de
Crăciun.
Minorul face parte din grupul vocal având ca reprezentant pe _______________________,
număr de telefon _______________, adresă de e-mail __________________.
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Mențiuni

speciale

privind

minorul

_______________________________________________:

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .

De asemenea, declar că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale conform celor de mai jos:
1. Declar că ☐ SUNT DE ACORD

☐ NU SUNT DE ACORD ca materialele video în care

apare și minorul______________________________________________________ să fie folosite pentru
promovare de către Corul Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” și Opera Comică pentru
Copii prin afișare pe website-urile proprii, pe canalele proprii de social media și pe orice alte materiale
necesare. Materialele pot fi preluate și mediatizate și de către presa locală și națională prin canalele
proprii.
Pentru acest scop, sunt/nu sunt de acord cu următoarele prelucrări:
Tipul de
prelucrare
Stocare

Sunt de
acord

Nu sunt de
acord

Sunt de
acord

Nu sunt de
acord

utilizare

înregistrare
organizare
structurare
adaptare
modificare
extragere

Tipul de prelucrare

divulgare prin transmitere
diseminare sau punere
dispoziție în orice alt mod
aliniere sau combinare
restricționare

sau

la

ștergere sau distrugere

consultare
În situația în care s-a bifat căsuța „SUNT DE ACORD” de mai sus, declar că renunț în favoarea Corului
Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” totalitatea drepturilor asupra materialelor video
realizate cu minorul __________________________________________________ în cadrul Concursului
„Olimpiada Colindătorilor”. Cunosc faptul că exprimarea prezentului acord nu implică nicio
contraprestaţie din partea organizatorului şi declar că prezentul acord a fost dat în mod liber, de
bunăvoie şi în deplină cunoştinţă de cauză.
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2. Declar că ☐ SUNT DE ACORD

☐ NU SUNT DE ACORD ca datele medicale cu privire la

eventuale alergii, afecțiuni, boli ale minorului _______________________________________________
să fie să fie folosite în vederea selectării restaurantului unde va avea loc cina oferită ca premiu (dacă
este cazul).
Pentru acest scop, sunt/nu sunt de acord cu următoarele prelucrări:
Tipul de
prelucrare

Sunt de
acord

Nu sunt de
acord

Tipul de prelucrare

Stocare
înregistrare

utilizare
divulgare prin transmitere

organizare

diseminare sau punere
dispoziție în orice alt mod
aliniere sau combinare
restricționare

structurare
adaptare
modificare
extragere
consultare

sau

Sunt de
acord

Nu sunt de
acord

la

ștergere sau distrugere

Data ______________

Semnătura _______________________
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