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FIŞĂ DE PARTICIPARE 

 

Festival- concurs interjudeţean de muzică populară 

Comoara Vrancei 

 
 Năruja – Vrancea, ediţia a XXXVIII-a  

26 iunie 2022, ora 11.00 

 

 

 

 

 

Secţiunea la care participă (Soliști instrumentiști/Soliști vocali/ 

Grupuri vocale/Grupuri instrumentale): 

 _____________________________________________________________________ 

Vârsta___________ani____ 

 

Numele şi prenumele ____________________________________________________ 

 

Data naşterii ___________________________________________________________ 

 

Adresa ________________________________________________________________ 

 

Telefon, e-mail _________________________________________________________ 

 

B.I./C.I. seria şi nr. ______________________________________________________ 

 

 

C.N.P. ________________________________________________________________ 

 

Cont bancar (pentru premiu) _______________________________________________ 

Instituţia pe care o reprezintă _____________________________________ 

 

Repertoriul pentru concurs __1._____________________________________ 

 

                      __2.______________________________________ 

 

 

 

 



 

Declar că: 

 Sunt de acord 

 Nu sunt de acord  

cu prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal conform regulamentului concucursului 

și în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, în scopul organizării și 

desfășurării concursului și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter 

personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și 

anunțarea câștigătorilor, plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către 

autoritățile publice competente, transmiterea de comunicări cum ar fi invitații de a participa la 

concursuri, soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea 

Concursului și acordarea premiilor, activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație, 

publicare pe pagina web și pe pagina de facebook a organizatorului filmarea concursului și a 

imaginilor din timpul concursului, etc.  

 

Declar că am fost informat/informată cu privire la drepturile ce sunt recunoscute prin 

Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016, inclusiv, dar fără limitare, la 

dreptul de acces și intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale și dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte 

sau completarea datelor incomplete, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal 

și transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori, dreptul de 

a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a primi datele personale cu privire la 

persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a 

solicita transmiterea acestor date către un alt operator, dreptul de a se opune prelucrării datelor 

cu intenția de a înceta prelucrarea,  dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în 

vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământ. 

 

 

 

Viza instituţiei pe care o reprezintă (unde este cazul) .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura concurentului,                                                        Data, 

 

........................................                                                   ........................................... 
 

 

 

 
 
 

 


