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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS
Numele :

Prenumele :

Data naşterii
:Domiciliul :
C.I. seria

Locul naşterii :

nr.

Telefon :

CNP :
e-mail :

Studii :

Ocupaţia :

Zona etnografică reprezentată
:
Repertoriu pentru concurs :
1)

2)

*** se va scrie și din repertoriu cui este melodia
Data:

Semnătura:

NOTĂ: Fiecare concurent va trimite odată cu fișa de înscriere, anexa fișei, o copie
după Cartea de identitate și partitura cântecului cu acompanaiment la adresa de e-mail:
prodatina@yahoo.com
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Anexa nr. 1 la Fișa de înscriere

Având în vedere prevederile REG 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) și
privind libera circulație a acestor date, Asociația Culturală Pro Datina –
organizatorul evenimentului acționează în calitate de operator cu privire la aceste
date, în sensul în care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare.
Datele colectate prin prezenta anexă sunt folosite exclusiv în scopul de a
respecta prevederile legale instituite de pandemia cu virusul SARS-COV2, dar și
în ceea ce privește Festivalul-Concurs Național „Din Comoara Satului”, ediția a
XIII-a, desfășurat la Timișoara, în data de 26 august 2021.

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu cele scrise în prezenta Anexă nr. 1.

Nume și prenume
Semnătură

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

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