
 

 

 

 

   
 

DECLARAȚIE PRIVIND ACCESUL MINORILOR ÎN INCINTA EVENIMENTULUI "WE 

ARE ONE” SI CONSIMŢĂMÂNT PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR   
 

Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________________________________, 

domiciliat/ă în loc. __________________________, str.________________________, nr. _____, bl. 

_____, ap. ______, jud. ______________, identificat/ă cu C.I. seria _____, nr. _________, telefon 

____________________, e-mail _____________________________________, în calitate de părinte 

/tutore al minorului/minorei ___________________________________, Înţeleg faptul că participarea 

minorilor la acest eveniment, în lipsa supravegherii unui părinte sau a oricărei persoane care exercită 

autoritatea părintească, poate prezenta riscuri pentru minor/minoră însă, cu toate acestea, declar şi îmi 

asum în mod expres prin prezenta următoarele aspecte: 

 1. Permit participarea minorului/minorei la Evenimentul WE ARE ONE din anul 2022 (în continuare 

Evenimentul), care se desfășoară pe data de 12 martie 2022, în Bucuresti.  

2.Îmi asum deplina răspundere pentru minor/minoră și îmi asum responsabilitatea pentru orice incident, 

accident şi/sau vătămare pe care ar suferi-o minorul/minora din cauza lipsei mele de supraveghere, atât 

în cadrul evenimentului precum şi în orice mijloc de transport destinat transportării acestuia/acesteia 

spre si de la eveniment, în vederea participării.  

3. Îmi asum deplina răspundere pentru minor/minoră și îmi asum responsabilitatea pentru orice 

prejudiciu sau pagubă cauzată de către acesta/aceasta din culpa sa proprie, exclusivă sau concurentă, 

organizatorilor sau oricăror alte persoane fizice sau juridice participante în cadrul Festivalului.  

4. Am luat la cunoștință de Regulamentul care reglementează condițiile specifice impuse de către 

organizatorul WE ARE ONE în anul 2022, în special de cele cu privire la minori și mă angajez să asigur 

deplina respectare a acestora de către minor/minoră.  

5. Prin prezenta consimt în numele minorului/minorei ca SAGA FESTIVAL 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 al cărui beneficiar direct sau indirect va fi minorul, si/sau al participării la 

evenimentul “WE ARE ONE”. 

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.  

     Număr de telefon la care pot fi contactat/contactată:_______________________________ 

DATA: ________________________  

NUME PĂRINTE/TUTORE: ________________________  

SEMNĂTURĂ: ________________________ 


