
 
 

 

 

 

 Declarație pe propria răspundere  si Acord GDPR 
 

 

Prin prezenta sunt de acord ca datele mele personale să fie folosite pentru a mă inscrie  la 

eveniment  și pentru a comunica detalii despre desfășurarea competițiilor Corporate Games. 

Inteleg că pot oricand să cer Corporate Games să ștearga toate datele mele personale din 

evidentele lor, caz in care nu voi mai primi nici un fel de comunicari 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Declarație pe propria răspundere  si Acord GDPR 
 

 

Prin prezenta sunt de acord ca datele mele personale să fie folosite pentru a mă inscrie  la 

eveniment  și pentru a comunica detalii despre desfășurarea competițiilor Corporate Games. 

Inteleg că pot oricand să cer Corporate Games să ștearga toate datele mele personale din 

evidentele lor, caz in care nu voi mai primi nici un fel de comunicari 

 

Subsemnatul(ă)............................................................................................................................ 

născut(ă) la data de ....../....../.............., mobil    ..................................., email 

........................................................................... declar pe propria răspundere că sunt apt(ă) pentru a 

practica sportul ..............................................., că nu sufăr de vreo boală sau afecțiune medicala 

care ar putea să îmi pună în pericol sănătatea ca urmare a participarii mele la Corporate 

Games 2022 si ca nu sunt in carantina COVID19. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că am fost instruit(ă) referitor la normele de protecția  

muncii și mă oblig să respect in totalitate prevederile regulamentului competiției Corporate Games 

 

Data                                                                               Semnatura 

 

…./........ / 2022                                                    ................................................

 

Subsemnatul(ă)............................................................................................................................ 

născut(ă) la data de ....../....../.............., mobil    ...................................................., email 

........................................................................... declar pe propria răspundere că sunt apt(ă) pentru a 

practica sportul ..............................................., că nu sufăr de vreo boală sau afecțiune medicala 

care ar putea să îmi pună în pericol sănătatea ca urmare a participarii mele la Corporate 

Games 2022 si ca nu sunt in carantina COVID19. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că am fost instruit(ă) referitor la normele de protecția  

muncii și mă oblig să respect in totalitate prevederile regulamentului competiției Corporate Games 

 

Data                                                                               Semnatura 

 

....... /........ / 2022                                                    ................................................

 


