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DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul/a ............................................................................................ având domiciliul în 

.....................................................................................în nume propriu, precum și în calitate de 

reprezentant legal al minorului ........................................................................................... , având 

vârsta de ...................... ani. 

 

1.1 în contextul participării minorului la Concursul “Kendama – 7 to Smoke”, desfășurată în 21 

APRILIE (denumită în cele ce urmează „Concursul”), organizată de BRAILA PROMENADA 

MALL SRL., persoana juridica de drept roman, înmatriculata la Registrul Comerțului sub Nr. 

J40/9154/2008, cod unic de înregistrare RO18762336, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu 

Vacarescu Nr. 301-311, Etaj 3, Biroul nr. 1, Sector 2, (denumita in cele ce urmeaza 

“Organizatorul”), reprezentata de IULIU BARTHA STET si CRISTINA PAULA GRECU in calitate 

de administratori, conform Regulamentului Campaniei, de care am luat cunoștință, în data de 

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

 

declar, în mod expres, pe proprie răspundere că: 

 

(i) am capacitatea legală și capacitatea juridică necesare pentru a da, în mod valabil, în numele 

minorului, prezenta Declarație; 

(ii) sunt de acord cu participarea minorului, al cărui reprezentant legal sunt, la Concursul “Kendama 

– 7 to Smoke” 

(iii) sunt de acord ca, prin participarea la Concurs, minorul și/sau Subsemnatul/a să fie fotografiat/ți 

de către Organizator și/sau o persoană împuternicită de acesta („Opera fotografică”); 

(iv) înțeleg faptul că Opera fotografică efectuată cu ocazia participării minorului la Concurs este 

proprietatea Organizatorului, acesta având drepturi de autor asupra Operei fotografice, conform 

art. 7 lit. f) din Legea nr. 8/1998 privind dreptul de autor și drepturile conexe (denumită în 

continuare „Legea privind dreptul de autor”); 

(v) sunt de acord ca Opera fotografică, conținând imaginea minorului, precum și după caz, a 

Subsemnatului/ei, să fie utilizată, cu titlu gratuit, în mod exclusiv, irevocabil, permanent și 

definitiv de Organizator (și orice succesor legal al acestuia), precum și de către un alt operator 

împuternicit de Organizator, exclusiv în scopuri necomerciale, respectiv în scop de marketing 

și publicitate, cu expunere și publicare în spațiul public, atât în format digital, cât și tipărit, 

respectiv pe pagina de Facebook și în revista Organizatorului și/sau oricărei entități afiliate 

Organizatorului, conform art. 88 din Legea privind dreptul de autor; 

(vi) nu am și nu voi avea nicio pretenție financiară sau de altă natură față de publicarea Operei 

fotografice în scopul și modalitățile menționate la pct. (iv) de mai sus; 

(vii) am fost informat/informată cu privire la drepturile ce sunt recunoscute atât minorilor, cât și 

majorilor, prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv, dar fără limitare, la dreptul de 

acces și intervenție (e.g. dreptul de a solicita ștergerea datelor), dreptul de opoziție, dreptul de 

a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției; 

(viii) am fost informat/informată cu privire la dreptul la imagine și respectarea vieții private, 

conform art. 73 și 74 din Codul Civil. 
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Prezentul acord este valabil în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care protejează 

drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, în conformitate cu 

reglementările din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 cu modificările și completările ulterioare privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 cu 

modificările și completările ulterioare și Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de 

reglementare a conținutului audiovizual. 

 

Certific că am citit, am înțeles și accept pe deplin cele de mai sus și ca urmare le semnez. 

 

 

[.....…].[…......].2018                                                                                            

BRAILA MALL 

 

 

[Numele și prenumele semnatarului] 

 

_______________________  

 

 

 

 

 

 


