ANEXA III

Acord de participare la Concursul “Premiile de excelenţă în asistență medicală ale
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din
România- Filiala Municipiului Bucureşti”

Subsemnatul(a).............................................................................................domiciliat(ă)
în ......................................................................................................., judeţul/sector .................
..........., posesor al/ posesoare a cărţii de identitate seria.................., nr.………, născut(ă) în
................................................. la data de ______________ si angajat(ă) în funcția de asistent
medical generalist /moasă/asistent medical în cadrul …………………..……………….., declar
prin prezenta că sunt de acord cu participarea la toate activităţile pe care le implică, direct sau
indirect, Concursul “Premiile de excelenta în asistență medicală ale OAMGMAMR- filiala
Municipiului București” desfăşurat în perioada 19.03.2018-06.07.2018.
Prin prezentul acord declar că am citit Regulamentul oficial al Concursului si sunt de
acord cu condiţiile si prevederile acestuia.
Sunt de acord ca imaginea mea, să fie folosită în materialele elaborate de organizator și
sunt de acord ca acestea să fie postate pe site-ul www.oammrbuc.ro, conform prevederilor
Regulamentului.
De asemenea, materialele elaborate pe perioada desfășurării Concursului pot include
numele meu, sau imaginea mea în orice formă.
În sensul art.73 alin. 2 din Codul Civil, confer organizatorului dreptul de utilizare a
imaginii mele în cadrul concursului, în scopul promovării acestui proiect, sau să fie prelucrate
si folosite în viitor.
Recunosc si sunt de acord ca organizatorul este exclusiv indreptăţiţi să folosească
integral sau fragmentar imaginea mea în scopurile si limitele prezentate mai sus, fără plata
vreunei forme de remuneraţii directe ori indirecte.
Totodată, am fost informat cu privire la faptul că participarea mea, la Concurs presupune
prelucrarea datelor cu caracter personal, operaţiune desfăşurată în conformitate cu prevederile
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulaţie a acestor date si în acest sens declar în mod explicit si neechivoc că
sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care îmi aparţin prin prezentul.
Data

Semnătura

