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ANEXA
DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE 

ÎN CONCURS

                prin bifarea căsuței alăturate și furnizarea datelor personale declar că dețin drepturile legale ale lucrării înscrise 
în concurs și cedez drepturile de publicare organizatorilor, în vederea promovării lucrărilor în revistele partenere 
concursului și orice alte campanii viitoare de promovare (site, rețele de socializare, mass-media, etc.)  
 Prin introducerea datelor și bifarea căsuței, participantul este de acord ca datele sale personale să intre în baza 
de date a organizatorului, putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia. Organizatorul nu va trimite 
aceste date personale altor terțe părți. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele câștigătorilor cât 
și premile câștigate. Participanții au dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau 
actualizarea datelor personale (legea 677/2001 și legea 506/2004 - libera circulație a datelor și prelucrarea datelor 
cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice).

* la trimiterea anexei de înregistrare vă rugăm să anexați și o fotografie a dumneavoastră, exprimându-vă astfel 
acordul  de a ne permite să o folosim ca material promoțional în situația în care veți fi unul dintre finaliștii acestei ediții
* codul de 5 cifre se va regăsi pe prima pagină a eseului și va înlocui numele participantului. Juriul nu va avea acces 
la identitatea reală a participanților în timpul jurizării.
 * conform legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, se garantează protejarea datelor cu caracter personal. Acestea vor fi 
prelucrate doar în cazul nominalizării la premiu și în vederea contactării câștigătorilor.

Notă : Pentru păstrarea informațiilor introduse în acest formular și pentru salvarea acestuia, se 
recomandă a se utiliza funcția ”Print” iar la alegerea dispozitivului de printare, să se selecteze funcția  
”Print to PDF”. Fișierul generat în acest mod nu mai poate fi editat, asigurând astfel atât păstrarea cât 
și corectitudinea datelor introduse în câmpurile editabile. 

Nume și Prenume

CNP

Numele companiei/ 
organizației/ instituției 

pe care o reprezintă 
participantul (dacă există)

Adresa de email a 
participantului

Număr de telefon

Adresa de reședință

Numele lucrării

Codul din 5 cifre ales*
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