Societatea Carpatină Ardeleană

Concurs de schi pentru copii EKE, ediția XVII

Muntele Băișorii, stațiunea Buscat, sâmbătă, 6 martie 2021
Temperatură concurent: ...................
Temperatură însoțitor: ......................
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19)
Subsemnatul(a) ..............................................................................................................., domiciliat(ă) în / reședința actuală în loc.
............................................................................... str. ............................................................ nr. ............ bl. ......... sc. ..... ap. .........,
jud./sector ..................................... țara .............................., posesor al actului de identitate pașaport/Cl seria ..... nr. ...................
CNP ............................................... în calitate de concurent / tutore legal al concurentului ..............................................................
A. Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal al României, privind declarațiile neadevărate,
următoarele:
Nr. crt.
Întrebare
DA NU
1 Sunteți diagnosticat cu virusul SARS-COV2 (COVID-19)?
2 Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu virusul SARS-COV2 (COVID-19)?
3 Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane care au prezentau simptome asociate infecției cu virusul
SARS-COV2 (COVID-19)?
4 Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane care au stat în izolare/carantină impusă de autorități?
5 V-a fost impusă în ultimele 14 zile izolarea sau carantina la domiciliu de către autorități?
6 Ați avut în ultimele 14 zile simptome de infecții respiratorii (febră, tuse, respirație greoaie / dificultăți în
respirație, frisoane, dureri musculare, dureri de cap, dureri de gât, greață, diaree, vărsături, pierdere de
gust sau miros)?
B. Subsemnatul/a mă oblig ca în cazul în care, în termen de trei zile după participarea la concurs, voi fi diagnosticat/ă cu
virusul SARS-COV-2, să anunț organizatorii concursului, conștient fiind de consecințele ce se pot produce în acest caz.
Declar totodată că înțeleg pe deplin consecințele declarației mele și că prin semnarea acesteia sunt de acord și pe deplin
conștient că în cazul în care cele declarate nu corespund adevărului sau sunt false și/sau incomplete, voi suporta toate consecințele asumate prin prezenta.
În contextul pandemiei COVID-19, înțeleg că pot fi expus riscului de contaminare cu virusul SARS-COV-2 în orice situație, inclusiv prin prezența la concurs.
Prin prezenta declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se realizeze, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a normelor referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter personal.
Prelucrarea acestor date se va face până la momentul dispariției oricărui risc de infectare cu virusul COVID-19, respectiv
pe întreaga perioadă de timp în care există obligația legală, în sarcina entității, de prelucrare sau în vederea protejării interesului legitim al operatorului, inclusiv în ceea ce privește apărarea unui drept în justiție al Operatorului. În ceea ce privește
transferul datelor furnizate, menționăm ca acestea vor face obiectul transferului strict către unitățile sanitare, precum și către
instituțiile și/sau autoritățile publice direct interesate și implicate în combaterea infecției cu COVID-19, nefăcând obiectul
unui transfer neautorizat.
Responsabil evaluare: Nume/prenume în clar.............................................................................................................................
Semnătură........................................................................................................................................................................................
Concurent: Nume/prenume în clar...............................................................................................................................................
Tutore legal: Nume/prenume în clar.............................................................................................................................................
Semnătură........................................................................................................................................................................................
Data:..................................................................................................................................................................................................

