S.C. RUTFOOD S.R.L.
Bacau, str. 9Mai, nr. 78,
J04/17/2010, CUI RO26385504,
Punct de lucru: Parc Aventura Magura

Declaratie pe proprie raspundere
Subsemnatul …................................................., domiciliat in loc. …..........................., str.
…................................., nr. …...., sc. …..... ap. …....., com. ..........................., jud. ….................., CNP in calitate
de : parinte - insotitor grup copii minori, DECLAR pe propria raspundere ca am fost instruit cu privire la
:prevederile codului de conduită, masurile de protectie pe trasee si ale echipamentului, traseele pe care are voie
sa le parcurga fiecare dintre participanti in functie de vârstă,
-………………….….................... (enumerati ce masuri de instruire mai sunt disponibile)
si ca aceste proceduri si masuri au fost aduse la cunostinta noastra si a copiilor si ca voi supraveghea pe
minorul/minorii enumerati mai jos, pentru a nu isi desfasura activitatea inafara procedurilor si instruirii, iar in
cazul producerii unor accidente din cauza nerespectarii instructajului, imi asum raspunderea pentru repararea
prejudiciilor de orice natura (civila si/sau penala).
Lista
copii :
…...........................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Cod de conduită
Parcul este accesibil tuturor persoanelor incepand cu varsta de 4 ani ale caror aptitudini fizice si mentale permit
parcurgerea autonoma a traseelor conform exigentelor de securitate impuse de societate. Accesul in incinta
Parcului reprezinta aderarea persoanei la prezentul cod de conduită si, totodata, supunerea acesteia la regulile
Parcului.
1.Aceste reguli trebuiesc citite de catre toti inainte de a incepe parcursurile.
2.Evoluati in acest Parc pe propria dvs raspundere si recunoasteti ca ati citit si inteles prezentul regulament. In
cazul minorilor, consimtamantul este exprimat de catre parinti sau persoanele care ii insotesc.
3.Echipamentul trebuie utilizat exclusiv in scopul pentru care a fost pus la dispozitie si conform indicatiilor
oferite de reprezentanții societății. Echipamentul nu este transmisibil si se inchiriaza pe o durată de 3 ore.
4.Prezenta tuturor participanților la demonstratia utilizarii echipamnetului si a jocurilor efectuate de catre
personalul societății este obligatorie.
5.Carabinierele de securitate trebuie sa fie in PERMANENTA folosite.
6.Aveți obligația de a începe traseul printr-un parcurs verde sau galben. Inainte de a parcurge un parcurs negru,
trebuie sa faceti unul albastru sau rosu si sa aveti 16 ani impliniti.
7.Este interzisă supraîncărcarea jocurilor, distribuirea se face cu respectarea următoarelor indicații:
a)cel mult 1 persoana pe joc;
b)cel mult 3 persoane pe platforme;
8.Conducerea societății isi rezerva dreptul de a exclude din Parc orice persoana care nu respecta regulile de
securitate ori alte norme aduse la cunoștința acesteia de către personalul societatății, fara a-i rambursa
contravaloarea taxei de acces.
9.Conducerea societății isi rezerva dreptul de a intrerupe toate activitatile in caz de forță majoră (incluzând, dar
fără a se limita la intemperii-vant, furtuna, ploaie șamd.), fără a restitui contravaloarea taxei de acces. În acest
sens, participantul (clientul) înțelege și acceptă expres că Societatea nu este ținută să răspundă pentru niciun fel
de prejudiciu cauzat acestuia ca urmare întreruperii cauzate de un eveniment de forță majoră.
10. Este interzis accesul în Parc persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

11. Participantul declară că beneficiază de o poliță de asigurare de sănătate, orice incident survenit ca urmare a
utilizării necorespunzătoare a echipamentelor ori de natură să afecteze integritatea corporală a participanului nu
va antrena răspunderea Societății.
12. Distrugerea, modificarea și astfel alterarea echipamentului pus la dispozitie din cauza nerespectarii
instructiunilor de folosire sau deteriorarea de către participant a bunurilor ce constituie proprietatea Societății va
fi suportată integral de către participant. Orice întârziere în acțiunea privind repararea prejudiciului suferit de
Societate nu reprezintă renunțarea la acest drept.
13. Societatea recomandă tuturor participanților consultarea în orice privință a personalului angajat.
Nota de informare către clienți
a societății cu răspundere limitată
___________________________

Societatea SC RUTFOOD SRL cu sediul în STR STEFAN CEL MARE NR 28 înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr.J04/17/2010 CUI RO 26385504 /tel:0723 262 995 email c.budeanu@eurolinebacau.com
reprezentată legal prin.D-na Codruta Budeanu ,este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe
care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.
Potrivit legislației, societatea Societatea SC RUTFOOD SRL este operator de date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal- Ce fel de date cu caracter personal colectăm?
☐ Numele complet
☐ Fotografii/Clipuri video

☐Adresa
☐E-mail/ Telefon

☐ Imagini foto și video, inclusiv CCTV
☐Semnă
tura

De ce colectăm aceste informații? Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se
limitează la următoarele:
a)încheierea sau executarea unui contract; b)furnizarea și îmbunătățirea serviciile și produselor pe care le oferim;
c)pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări; d)pentru a ne conforma legislației; e)pentru constatarea sau revendicarea
unui drept în instanță.

Cât timp păstrăm datele personale?Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii
scopurilor. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele
informatice.Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este
impusă de lege, ca de exemplu păstrarea documentelor fiscale pe o durată de 10 de ani

Te informăm că ai dreptul de a solicita accesul la datele personale, precum și rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării, conform legii, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Societatea SC RUTFOOD SRL
Ștampilă/Semnătură_

Reprezentant legal__ Codruta Budeanu

Subsemnatul, ______________________________________________________, în calitate de părinte/tutore al
minorului/minorilor menționați anterior, îmi exprim consimțământul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal ale subsemnatului și ale minorului/minorilor așa cum am fost informat prin „Nota de
informare” și în conformitate cu Regulamentul EU 679/2016. De asemenea, înțeleg și îmi exprim
consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale și în sensul publicării pe canalele media (website,
pagina Facebook, Instagram șamd) aparținând societății fotografii și/sau videoclipuri privind pe subsemnatul
și/sau pe minorul/minorii al cărui/căror părinte/tutore/însoțitor sunt.
Declar că am citit în prealabil Nota de informare și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
conform celor indicate.
Data________________

Semnătura_______________________

Nume/prenume …..................................., Semnatura …............

