
 

Formular inscriere 

Selectii Sportive 19 octombrie 2019 

Stejarii Country Club  

Participant: 

Prenume .............................................................................. Nume ......................................................................  

Sex: Masculin            Feminin   

Data nasterii ..................................................   

Localitate de domiciliu/resedinta .......................................................................................................................... 

Înălţime:………………… Greutate:………………..Înălţimea părinţilor:……………………………. 

 

Părinte/Tutore – Informații Contact  

Prenume .............................................................................. Nume ...................................................................... 

Adresa.................................................................................................................................................................... 

Telefon mobil................................................................... E-mail........................................................................... 

 

Copilul dvs. urmează un tratament? 

 Da         Nu           

Dacă da, explicați............................................................................................................................ 

Există orice informație medicală suplimentară pe care ar trebui să o cunoaștem? 

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

 

         Confirm faptul că participantul nu a mai beneficiat de cursuri gratuite organizate la Stejarii Country 

Club în urma selecțiilor din anii precedenți (înot, gimnastica, tenis). 

În calitate de părinte/tutore, sunt de acord cu participarea copilului(iilor) meu(mei) la selecţia pentru:  

1. „Academia sportiva” - inot, 19 octombrie, organizata la Stejarii Country Club 

2. „Academia sportiva Simona Halep” - tenis, 19 octombrie, organizata la Stejarii Country Club  

3. „Academia sportiva” - gimnastica, 19 octombrie, organizata la Stejarii Country Club  

 



 

Pentru fiecare copil înscris: 

Recunosc faptul că anumite riscuri și pericole sunt inerente în cadrul: 

- selecţiilor din 19 octombrie, în timpul desfăşurării probelor de evaluare,  

- desfasurarii cursurilor, antrenamentelor, pregatirilor specifice in cadrul celor „academii sportive” sus 
mentionate, in cazul in care in care in urma selectiei, copilul minor al carui parinte/tutore sunt va fi 
selectionat pentru a beneficia de astfel de activitati. 

Am luat la cunoștință că, deși Stejarii Country Club a luat măsuri de siguranță într-o încercare de a reduce 
la minimum riscul de rănire a participanților, Stejarii Country Club nu poate nici asigura, nici garanta că 
participanții, echipamentele, activitățile nu vor prezenta pericole, accidente și / sau leziuni.  

Sunt de acord să îl instruiesc pe copilul meu legat de importanța cunoașterii tuturor regulilor și 
instrucțiunilor de comportament in cadrul unui grup, atât pentru siguranța copilului meu cât și siguranța 
tuturor participanților. Am înțeles că, dacă nu va respecta aceste reguli, sau va deveni perturbator pentru 
activitatea sportiva desfasurata, voi fi anunțat, și sunt de acord să vin si sa preiau de îndată copilul de la 
reprezentantul Stejarii Country Club astfel încât desfăşurarea activitatii sportive să nu fie periclitată. În caz de 
accidentare, renunț la orice pretenție față de Stejarii Country Club, inclusiv față de toți antrenorii și afiliații.  

Sunt de acord să îl instruiesc pe copilul meu să coopereze și să respecte toate instrucțiunile adulților în 
selecţia /selectiile la care participa, să respecte toate regulile privind conduita.  

Declar că am fost informat şi mă oblig ca fiul meu/fiica mea să fie consultat/ă de medicul de familie/un 
medic specialist înainte de participarea la orice actiune sportiva dintre cele sus mentionate și că trebuie să 
obțin avizul prealabil al acestuia. 

Declar pe proprie raspundere că fiica/fiul meu este sanatos(ă) din punct de vedere medical şi apt(ă) pentru 
a depune efort fizic, ca nu suferă de vreo afecţiune fizică (a stării de sănătate) şi prin prezentul act exonerez  
Stejarii Country Club, toţi antrenorii şi afiliaţii de orice răspundere în legătură cu participarea lui(ei) la această 
acţiune sportivă.  

In cazul in care in urma selectiei, copilul minor al carui parinte/tutore sunt va fi selectionat pentru a 
beneficia de cursuri, antrenamente, pregatire specifica in cadrul uneia sau mai multora dintre cele trei 
„academii sportive” sus mentionate,  

- Sunt de acord cu înscrierea şi participarea copilului meu în cadrul „Academia sportiva” 

 Inot  

 Tenis 

 Gimnastica 

Organizata/e de SC MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL SRL (denumită în continuare “Stejarii Country 
Club”) în perioada octombrie 2019 -  septembrie 2020. 

- Ma oblig sa asigur minorului echipametul necesar (imbracaminte, incaltaminte, mijloace de protectie 
necesare) adecvat participarii la cursuri/antrenamente; 

- In cazul in care in urma selectiilor minorul nu se claseaza in primul sfert al clasamentului pentru 
disciplina sportiva la ale carei cursuri/antrenamente sunt de acord sa participe, ma oblig sa achit un 
tarif reprezentand 300 lei (TVA inclusa)/4 saptamani/disciplina, in numerar, cu card bancar sau prin 
transfer bancar in contul Medusa Hotel International SRL, in termen de 5 zile de la data emiterii facturii; 

- Declar că am fost informat că fiul meu/fiica mea nu trebuie să deţină în timpul sau cu ocazia 
antrenamentelor obiecte de valoare, şi sunt de acord că Stejarii Country Club nu va fi ținut responsabil 
pentru obiectele uitate, pierdute, stricate sau furate din incinta Complexului.  

                       DATA:                                                              SEMNĂTURA PĂRINTELUI/TUTORELUI  



 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
SI IN VEDEREA OBTINERII CONSIMTAMANTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Acest formular este utilizat de MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter 
personal, in legatura cu activitatea Restaurantului „Stejarii Country Club” pentru a obtine consimtamantul dumneavoastra 
informat pentru procesarea datelor cu caracter personal ce va apartin in conformitate cu prevederile Regulamentului General 
privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”) si pentru va informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce 
va privesc și pe care ni le-ati furnizat in baza altor temeiuri legale decat consimtamantul, in conformitate cu prevederile 

GDPR. 

Prin acest formular va informam cu privire la prelucrarea datelor dvs., respectiv ale minorului pe care il reprezentati, pentru 
ca sa ne puteti oferi in deplina cunostinta de cauza consimtamantul de a va prelucra datele cu caracter personal, in mod 

specific pentru fiecare dintre scopurile mentionate mai jos, in cazul in care temeiul prelucracrii este consimtamantul dvs... 

Va rugam sa revizuiti informatiile, sa bifati acele rubrici pentru care doriti sa ne dati dreptul de prelucrare a datelor si sa 
semnati formularul si sa ne transmiteti formularul numai daca doriti sa ne acordati consimtamantul dumneavoastra spre a va 

procesa datele cu caracter personal pentru scopurile si in limitele explicate. 

1. Cine suntem si cum puteti lua legatura cu noi 

MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Jandarmeriei, nr. 14A, sector 1, inregistrata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/21129/1994, CIF RO 6505878, telefon : +40316205830, fax: +40316205831, website: 
http://www.stejariicountryclub.ro, e-mail: office@medusaturism.ro Responsabilul pentru Protectia Datelor (DPO) poate fi 

contactat la email: dpo@stejariicountryclub.ro 

2. Ce date ne sunt necesare si de ce ? 

a. nume si prenume, varsta minor pe care il reprezentanti, precum si proba/probele in cadrul careia 
concureaza, respectiv sportul pe care il va practica daca va fi selectionat, datele medicale (informatii despre starea 
de sanatate, afectiuni de care a suferit sau sufera, tratamente medicale urmate) in temeiul consimtamantului dvs., 
pentru ca avem nevoie de aceste date pentru participarea minorului la evenimentul Selectii sportive Stejarii Country Club 19 

octombrie 2019 (denumit in continuare “Evenimentul ” respectiv, la cursurile de pregatire sportiva, daca va fi selectionat 

Daca nu ne furnizati aceste informatii, minorul nu poate participa la Eveniment, respectiv la cursurile de pregatire sportiva, 

daca va fi selectionat. 

b. nume, premune adresa e-mail si/sau numar de telefon, in temeiul consimtamantului dvs., pentru a va contacta 
in legatura cu participarea minorului pe care il reprezentati la Eveniment, respectiv la cursurile de pregatire sportiva, daca va 

fi selectionat. 

Daca nu ne furnizati aceste informatii, minorul nu poate participa la Eveniment/competitie. 

c.  imagini foto/video ale minorului pe care il reprezentati, ale dvs., si ale vehiculului cu care a/ati intrat in 
incinta noastra, numarul de inmatriculare a vehiculului respectiv, in temeiul interesului legitim pentru a ne asigura ca 
nicio persoana neautorizata sau rau-intentionata nu are acces in incinta noastra, pentru a asigura siguranta si intimitatea 
clientilor nostri, ca si pentru a asigura siguranta spatiului in general, a persoanelor si bunurilor aflate in acesta. Am intreprins 
o analiza cu privire la masurile luate pentru asigurarea sigurantei incintei, ale bunurilor si persoanelor aflate in acesta si in 
ce masura acestea pot fi intruzive/pot afecta viata privata a clientilor, vizitatorilor si angajatilor si am concluzionat ca este in 
avantajul si al persoanelor vizate sa prelucram date care sunt oricum public sau larg accesibile pentru a oferi un mediu de o 
mai mare siguranta; 

d. imagini foto/video ale minorului pe care il reprezentati, ale dvs. (in cazul in care participa/participati la 
Eveniment), in temeiul consimtamantului dvs., in scopul promovarii activitatii la Evenimentul, respectiv a cursurilor de 
pregatire sportiva organizate, in cazul in care va fi selectionat. Imaginile pot fi vizualizate de public pe canalele proprii de 

promovare (facebook, instagram, postere/newslettere, website, revista Stejarii Magazine) 

Daca nu ne furnizati acordul pentru prelucrarea imaginilor in acest scop, nu le vom utiliza pe canalele de promovare sus 
mentionate, dar minorul pe care il reprezentati si dvs. puteti participa la Eveniment, respectiv minorul poate particia la 
cursurilor de pregatire sportiva organizate, in cazul in care va fi selectionat; 

e. localitatea de domiciliu si/sau resedinta a dvs. si a minorului pe care il reprezentati, in temeiul interesului 

legitim de a dovedi numarul de persoane din alte localitati decat Bucuresti care au avut acces in locatia noastra, cu ocazia 
furnizarii informatiilor solicitate de autoritățile publice competente (operatori), având atribuții in domeniul gestionarii 
finanțărilor nerambursabile, la solicitarea acestora, conform reglementărilor în vigoare;. 

3. Cum prelucram datele susmentionate?  

Modalitatile in care prelucram datele sunt cele descrise de GDPR - colectare, pastrare, vizualizare, utilizare, arhivare, 
introducere in bazele noastre de date pentru aducerea la indeplinire la scopurilor mentionate etc. Datele se vor pastra in 

format electronic, pe server. 

Datele nu vor fi folosite pentru un proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri. 

 

 

 

http://www.stejariicountryclub.ro/
mailto:dpo@stejariicountryclub.ro


 

4. Cui mai transmitem datele susmentionate cu caracter personal si in ce conditii 

Va informam ca datele dumneavoastra sunt tratate intr-o maniera confidentiala si doar persoanele abilitate din cadrul sau 
contractate de MEDUSA au acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul atingerii telurilor pentru care 

datele au fost colectate. 

Va informam totodata ca datele dumneavoastra vor fi dezvaluite, prin mijloace de natura a asigura confidentialitatea si 
integritatea datelor, doar catre colaboratori si parteneri MEDUSA in vederea realizarii scopurilor descrise sau catre autoritatile 

competente, conform legii. Astfel,  

- datele mentionate la pct. 2 lit. a si b pot fi transmise catre: 

 colaboratorii nostri in domeniul sportiv, cu care MEDUSA colaboreaza, in calitate de procesator, pentru 
desfasurarea Evenimentului, respectiv a cursurilor de pregatire sportiva, in cazul in care minorul va fi selectionat. 

 autoritatile publice cu atributii in domeniul ordinii publica, servicii de sanatate;  

 in cazul unui litigiu cu privire la participarea la Eveniment/competitie a dvs. sau a minorului pe care il reprezentati, 

si daca este cazul la cursurile de pregatire sportiva, avocatilor si instantelor judecatoresti; 

- datele mentionate la pct. 2 lit. c pot fi transmise catre: 

 societatea care asigura servicii de paza, monitorizare acces si securitate pentru incinta noastra;  

 autoritatile publice cu atributii in domeniul ordine publica;  

 in cazul unui litigiu cu privire la prejudicii produse in incinta, avocatilor si instantelor judecatoresti. 

- datele mentionate la pct. 2 lit. d, pot fi transmise catre: 

 agentii de marketing cu care MEDUSA colaboreaza, in calitate de procesatori/imputerniciti. Toate companiile pe 
care le-am putea folosi in acest scop sunt localizate in Romania și prelucreaza datele incredintate de MEDUSA doar pe 

teritoriul Romaniei. 

 fotografi/cameramani cu care MEDUSA colaboreaza, in calitate de procesatori/imputerniciti.  

 edituri, tipografii cu care MEDUSA colaboreaza, in calitate de procesatori/imputerniciti. 

 Pot fi vizualizate de public pe canalele proprii de promovare (Facebook, Instagram, postere/newslettere, website, 
revista Stejarii Magazine). 

- datele mentionate la pct. 2 lit. e, precum si numele si prenumele dvs., ale minorului pe care il reprezentati si datele 
dvs. de contact, pot fi transmise catre autoritatile publice având atribuții in domeniul gestionarii finanțărilor nerambursabile, 

la solicitarea acestora, conform reglementărilor în vigoare. 

5. Pentru cat timp vom pastra datele pe care le colectam despre dumneavostra? 

Vom pastra datele dvs. de la pct 2. lit a si b pe perioada furnizarii organizarii si desfasurarii Evenimentului, respectiv a 

cursurilor de pregatire sportiva, in cazul in care minorul va fi selectiona, si pentru o perioada de timp de pana la implinirea a 
30 ani de la data desfasurarii Evenimentului/competitiei, arhivate in siguranta, conform perioadelor de retentie aplicate la 
nivelul societatii noastre.  

Vom pastra datele dvs. de la pct 2. c  pentru o perioada de timp de 30 zile de la data inregistrarii, conform perioadelor de 

retentie aplicate la nivelul societatii noastre.  

Vom pastra datele dvs. de la pct 2. d  pentru o perioada de timp de maxim 5 ani de la data inregistrarii, conform perioadelor 

de retentie aplicate la nivelul societatii noastre.  

Vom pastra datele dvs. de la pct 2. lit e, precum si numele si prenumele dvs., ale minorului pe care il reprezentati si 
datele dvs. de contact cel puțin 10 ani după finalizarea programului de finantare nerambursabila, conform reglementarilor 

in vigoare. 

In cazul in care datele dvs. sunt implicate intr-o cauza legala, vor fi pastrate pana la solutionarea definitiva a cauzei. De 
asemenea, in cazul in care o autoritate competenta dispune pastrarea datelor, le vom pastra conform obligatiei astfel impuse. 

Dupa expirarea perioadei de retentie aplicabile, datele dumneavoastra vor fi sterse sau anonimizate. 

6. Care sunt drepturile dumneavoastra? 

Puteti accesa informatii detaliate cu privire la drepturile dvs., limitele acestora si moduri de exercitare in Politica generala cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a MEDUSA pe website-ul societatii www.stejariipoolclub.com, unde 

aceasta politica este adusa la cunostinta publicului. 

Va puteti exercita oricand dreptul de acces, rectificare a datelor, stergere a datelor, dreptul de a cere restrictionarea, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, precum si dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra cu 

caracter personal (in masura in care datele au fost prelucrate prin mijloace automate si portabilitatea este posibila).  
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Mai mult, atunci cand prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va 
opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de 

marketingul direct respectiv, iar noi vom opri imediat prelucrarea datelor dvs. in acest scop.  

De asemenea, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor. In acest caz, vom 
inceta prelucrarea si, dupa caz, va vom sterge datele. Este posibil in aceasta situatie sa nu mai putem indeplini scopul pentru 

care datele dumneavoastra au fost colectate.  

In vederea exercitarii acestor drepturi, va puteti adresa societatii noastre la datele de contact mentionate la punctul 1 de mai 
sus 

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal aveti dreptul de a formula o plangere la 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), sediu: Bucuresti, 
Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: 
anspdcp@dataprotection.ro. 

Confirmare informare si consimtamantul specific 

 Am luat la cunostinta de informatiile furnizate in prezenta Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare si/sau utile pentru asigurarea pazei incitei, 

a persoanelor si bunurilor: imagine foto/video a mea si minorului; 

vehiculului utilizat ; numar de inmatriculare al vehiculului utilizat. 

 Am luat la cunostinta de informatiile furnizate in prezenta Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare si/sau utile pentru a dovedi numarul de 

persoane din alte localitati decat Bucuresti care au avut acces in locatie  

 localitatea de domiciliu/resedinta;  localitatea de domiciliu/resedinta;a minorului pe care il reprezint; numele si 

prenumele ;  numele si prenumele ;minorului pe care il reprezint ; ;  datele de contact (telefon si e-mail)  
 

 Confirm ca am luat cunostinta de restul informatiilor din Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, ce mi-au fost furnizate conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016. 

 

Prin bifarea rubricilor de mai jos, confirm ca mi-au fost furnizate informatii si imi dau consimtamantul informat 
pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal pe care le-am completat/le-am transmis, de catre MEDUSA 
HOTEL INTERNATIONAL S.R.L., pentru urmatoarele scopuri: 

 Am luat la cunostinta de informatiile furnizate in prezenta Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare si/sau utile pentru participarea minorului 

pe care il reprezint la Eveniment,  respectiv la cursurile de pregatire sportiva in cazul in care va fi selectionat: 

nume si prenume minor; , varsta minor ; proba in cadrul careia minorul concureaza ; 

datele medicale (informatii despre starea de sanatate, afectiuni de care a suferit sau sufera, tratamente medicale), 

Am luat la cunostinta de informatiile furnizate in prezenta Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare si utile pentru a ma contacta in legatura 

cu participarea minorului pe care il reprezint la Eveniment, respectiv la cursurile de pregatire sportiva in cazul in care va fi 

selectionat: 

 nume si prenume; , adresa e-mail, telefon 

 Pentru a putea folosi imaginea minorului, si a dvs. (daca participati la Eveniment) in legatira cu activitatea sportiva, pe 
canalele proprii de promovare (facebook, instagram, postere/newslettere, website, revista Stejarii Magazine) si pe 
_________________ 

 imaginea foto/video a dvs.  imaginea foto/video a minorului  

 

   DATA:                                                                      SEMNĂTURA PĂRINTELUI/TUTORELUI: 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro

