AFTERHILLS
ACORDUL PĂRINTELUI SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL ÎN CAZUL PARTICIPANTULUI
ÎNTRE 14-18 ANI
Subsemnatul/a_________________________________________________________,
posesor al BI/CI_______________, seria ____, nr.__________, CNP_________________, domiciliat/ă în
Str. __________________, nr. _____, bl. _____________, sc._________, et._________, ap._____,
localitatea _____________, județul ___________, cod poştal ______________, telefon fix (includeți
prefixul)_________________,

telefon

mobil

__________________________,

email

______________________, în calitate de ☐ părinte / ☐ reprezentant legal al minorului
______________________________________________,
CNP _____________________,

declar prin prezenta că:



sunt de acord ca acesta să participe la Festivalul AFTERHILLS în perioada 22 august – 02
septembrie 2019. Îmi manifest acordul de a fi contactat în eventualitatea în care va
apărea orice problemă asociată cu minorul la numărul de telefon
_______________________;



Îmi asum responsabilitatea ca, pe durata accesului în Festival al minorului, acesta să fie
în permanență supravegheat de subsemnatul sau de o persoană desemnată expres de
subsemnatul, și nu va fi lăsat neînsoțit în incinta Festivalului:



îmi asum întreaga și unica responsabilitate pentru (i) orice incident și vătămare pe care
ar suferi-o minorul/minora datorită lipsei mele de supraveghere precum și pentru (ii)
orice prejudiciu sau pagubă cauzată de către minor Organizatorului sau oricăror alte
persoane fizice sau juridice participante în cadrul Festivalului;

ACEST ANGAJAMENT VA TREBUI COMPLETAT SI PREDAT LA PUNCTELE DE CHECKIN,
LA PRIMIREA BRATARII

AFTERHILLS


că am luat la cunoștință de condițiile specifice impuse de către Organizatorul
Festivalului AFTERHILLS 2019 conținute în Termenii și Condițiile Generale aplicabile
Festivalului, în special cele cu privire la minori, și mă angajez să asigur deplina
respectare a acestora;



consimt pentru și în numele minorului ca AFTERHILLS S.R.L. să poată prelucra datele
cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului, serie si numar pasaport /
carte de identitate, în scopul achiziționării biletului/abonamentului al cărui beneficiar
direct sau indirect va fi minorul, si/sau al participării la Festivalul AFTERHILLS S.R.L..

Prin semnarea prezentului acord confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet,
am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a
datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

DATA

SEMNĂTURĂ PĂRINTE/TUTORE/ÎMPUTERNICIT

ACEST ANGAJAMENT VA TREBUI COMPLETAT SI PREDAT LA PUNCTELE DE CHECKIN,
LA PRIMIREA BRATARII

