
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN
Piata Roman Voda, Nr. 1, Roman, Neamt
C.I.F. 35364691 
e-mail: csmroman@primariaroman.ro  ; competitiisportive@csmroman.ro
telefon/fax: 0233 734 367; 0786 772050

CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL „CUPA ROMANULUI 2019”
15 AUGUST – 08 SEPTEMBRIE 2019

CERERE ÎNSCRIERE ECHIPĂ

Subsemnatul _______________________________, cu adresa în______________________
____________________,nr.telefon_______________,e-mail____________________în  calitate  de
reprezentant/delegat/căpitan  al  echipei  cu  numele  ___________________________________
confrm că echipa meniionată va participa în CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL „CUPA ROMANULUI
2019” desfășurat în perioada 15.08-08.09.2019, cu următorul lot:

NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME ANUL ȘI DATA
NAȘTERII

POST JUCĂTOR
(ex:atacant)

OBSERVAȚII

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reprezentant/delegat/căpitan
(pot  avea  și  calitatea  de
jucător) + 2 jucători rezervă

1.
2.
3.

În calitate de reprezentant/delegat/căpitan al echipei, declar următoarele:
-am luat la cunoștiniă Regulamentul Competiiional și sunt de acord cu acesta: (regulamentul este
disponibil pe site-ul: http://www.primariaroman.ro/sp_csm_anunt.php);
-am prezentat coniinutul acestuia jucătorilor din cadrul echipei pe care o reprezint.

Data: _________________                                                     Semnătura delegat __________________
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACATER PERSONAL

Subsemnaiii,  suntem  de  acord  cu  preluarea  și  prelucrarea  datelor  personale  ce  iin  de
CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL „CUPA ROMANULUI 2019”.
Subsemnaiii, suntem de acord cu înregistrarea datelor  personale pe paginile electronice ofciale
ale organizatorului, respectiv cu procesarea și publicarea fără drept comercial a unor fotografi ce
iin de calitatea și activitatea noastră de jucători amatori, în mass-media.
Declarăm că nu vom cere nici  o remuneraiie fnanciară sau compensare fnanciară din partea
organizatorului, survenită în urma unor probleme de sănătate sau accidentare în timpul jocului.

NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME DATA SEMNĂTURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Tuturor  jucătorilor  amatori,reprezentanților/delegaților/căpitanilor  de  echipă  înscriși în
CAMPIONATUL  DE  MINIFOTBAL  „CUPA  ROMANULUI  2019” le  sunt  garantate  drepturile  în
conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679  al  Parlamentului  European  și  al  Consiliului  din  27  aprilie  2016  privind  proteciia
persoanelor fzice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  privind libera
circulaiie a acestor date. Următoarele date personale vor f colectate de la participanii pe durata
campionatului:  nume,  prenume,  data  nașterii,  adresa,  telefon,  adresa  de e-mail,  acestea  find
folosite de către organizator pentru a da dreptul de participare a persoanelor în calitate de jucători
amatori,reprezentanii/delegaii/căpitani de echipă.

Data: _________________                                                       Organizator,
                                                                                                     C.S.M. Roman
                                                                                                      Reprezentant
                                                                                             ___________________
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