
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a) __________________________________________________________________, în calitate
de concurent în cadrul UVT Liberty Marathon, ediția 2023, având în vedere prevederile Codului Penal privind
falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

- am luat la cunoștință și am înțeles prevederile Regulamentului de participare la competiția Liberty Marathon și
mă oblig să le respect;
- că sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nicio afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul
desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea mea la
competiție;
- am luat la cunoștință că participarea la Liberty Marathon poate fi solicitantă din punct de vedere fizic și psihic;
- sunt apt/aptă din punct de vedere medical și într-o formă fizică adecvată pentru a participa la o asemenea
competiție de anduranță, sens în care exonerez organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori,
parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea
avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme
medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care particip;
- în situația în care ar surveni pe parcursul competiției evenimente ca cele descrise mai înainte, mă angajez să
suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medical specializată și declar că renunț la orice
pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență; 
- mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
respectiv dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul
de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul
de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi
exercitate adresând o cerere scrisă organizatorului, datată și semnată în care se vor menționa informațiile
prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate în temeiul Regulamentului amintit îi voi atașa o copie lizibilă a
actului meu de identitate; 
- sunt de acord cu utilizarea de către organizator precum și de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui meu, a
fotografiilor, imaginilor video și a citatelor în scopuri promoționale și/sau de marketing, în scopul promovării
evenimentelor organizate sau co-organizate de Universitatea de Vest din Timișoara;
- sunt de acord ca fotografiile și/sau înregistrările audio/video să fie proprietatea exclusivă a organizatorului,
acesta având dreptul de a dispune în orice mod de acestea. În cazul care voi primi o copie a oricăruia dintre
aceste materiale foto/audio/video, voi folosi materialul respective exclusiv în scopuri personale, fără a autoriza
folosirea acestuia, în orice mod, de către terțe persoane; 
- am primit kit-ul de concurs;
- înțeleg și sunt de acord că taxele de participare/înscriere la competiție, pe care le-am achitat nu sunt returnabile
și nu sunt transferabile;
- startul cursei se va lua în funcție de protocolul sanitar în vigoare la data evenimentului;
-am citit și înțeleg toate informațiile de mai sus și mă declar de acord cu ele, semnând această declarație. 

Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, 300223, județ Timiș
Număr de telefon: +4 0256 592 272

Adresă de e-mail: libertymarathon@e-uvt.ro


