
Nume:............................. Prenume:.................................
Semnătura participant

C.I./B.I.  Seria...........Nr. .................................
Nume.............................. Prenume..................................

Semnătura reprezentant legal

Declar că am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul organizării și 
desfășurării competiției sportive organizată de C.N.L.R. S.A. 

Declar că am luat la cunoștință prevederile din Regulament și sunt de acord.

Declar pe propria răspundere direct și/sau prin reprezentant legal că sunt apt/ă fizic pentru a 
participa la CROSUL LOTERIEI ROMÂNE ediția XXII și îmi asum riscul legat de posibile accidentări ce ar 
putea surveni în timpul desfășurării competiției sportive, precum și riscurile ce rezultă din participarea la 
un astfel de eveniment și orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt, exonerând 
C.N.L.R. S.A. de orice consecințe ale posibilelor accidente/evenimente.

Declar că am fost informat că C.N.L.R. S.A. prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, 
în scopuri determinate, explicite și legitime.

Declar că am fost informat că imaginea mea fotografiată/filmată poate să fie prelucrată în cadrul 
competiției sportive organizată de C.N.L.R. S.A. și postată/difuzată în cadrul emisiunii ”ROMÂNII AU 
NOROC” sau alte emisiuni, pe pagina de Facebook a C.N.L.R. S.A. și/sau în revista Loto-Prono.

Declar că am fost informat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind 
Protecția Datelor am dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare 
a drepturilor persoanei vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție 
asupra datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a mă adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor (cu 
excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale), dreptul la 
restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor.

Declar că am îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter 
personal, a imaginii mele fotografiată/filmată în cadrul competiției sportive organizată de C.N.L.R. S.A.

CROSUL LOTERIEI ROMÂNE


