
DECLARAȚIE DE ASUMARE A RISCULUI ȘI RĂSPUNDERII 
 
 

Eveniment____________________________________________________ 
Data_____________________ 

 

 
DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE URMĂTOARELE: 

 

 • Am solicitat S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L permisiunea de a participa la 
activitățile desfășurate de către aceasta. În acest scop mi s-a făcut cunoscut că aceste 
activități implică efort fizic și alte riscuri, cunoscute sau nu, putând exista accidentări și 

răniri ale subsemnatului sau ale celorlalți participanți. Folosirea echipamentului de 
siguranță/protecție și asumarea unei minime discipline diminuează considerabil aceste 

riscuri, existând totuși posibilitatea unor răniri. 

 • Îmi asum conștient și de bună voie aceste riscuri, cunoscute sau nu, chiar dacă derivă 
din neglijența altor persoane, asumându-mi întreaga responsabilitate pentru 
participarea mea la sportul sau activitățile desfășurate de S.C. TERRAMONT ADVENTURE 

S.R.L. 

 • Sunt pe deplin conștient de posibilitatea de a mă accidenta sau răni, inclusiv și nu 
numai prin: cădere, lovire, atac de cord, zgârieturi, tăieturi, fracturi, folosirea deficitară 

sau improprie a echipamentului, de către subsemnatul sau orice alt participant care nu 

respectă regulile de siguranță, sau prin accidente cauzate de animale. Există de asemenea 
posibilitatea de rănire mai gravă sau chiar deces. 

 • Sunt de acord să desfășor această activitate potrivit regulilor care mi-au fost explicate 
și prezentate și voi urma indicațiile date de oficialii societății. Dacă observ orice detaliu 

care îmi amenință siguranța mea sau a celorlalți participanți la activitate, o voi aduce la 
cunoștință celui mai apropiat oficial, cât se poate de repede. 

 • Înțeleg faptul că activitățile desfășurate implică efort psihic și fizic, astfel declar pe 

proprie răspundere ca am o condiție fizică și psihică bună, știu că nu sufăr de afecțiuni 
care m-ar împiedica să practic aceste activități. 

 • Înțeleg că dacă nu folosesc echipamentul de siguranță și protecție, ori nu respect 
instrucțiunile de coordonare a calului, așa cum am fost instruit sau îl folosesc în mod 



defectuos, pot suferi răniri grave sau chiar decesul. Înțeleg că este exclusiv 
responsabilitatea mea să folosesc echipamentul de protecție și siguranță. 

 • Sunt de acord să folosesc echipamentul/sa coordonez calul încredințat într-o manieră 

care să nu provoace răniri sau accidentări mie sau celorlalți participanți la aceste 

activități. Orice rănire a vreunui participant sau a oricărei altă persoană prezentă, 
datorată nerespectării regulilor de utilizare a echipamentului de protecție/siguranță, ori 
nerespectare a instrucțiunilor de coordonare a calului va fi imputată exclusiv 

participantului vinovat de nerespectarea acestor reguli și a prezentei declarații. 
 • Îmi dau acordul pentru folosirea pozelor, înregistrărilor video, numelor, 
comentariilor, rezultatelor, etc. în scopuri promoționale și/sau publicitare. Permit 
totodata publicarea pe internet (inclusiv rețele de socializare, pagina de web a 

TERRAMONT și colaboratorii săi) a pozelor si a inregistrarilor video cu mine, realizate în 
cadrul activităților organízate de S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L 

 • Am luat la cunoștință, am înțeles și sunt de acord să respect toate regulile și 
procedurile de siguranță, semnând pentru luarea la cunoștință a prezentei declarații. 

 • Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice, 

drogurilor, sau a medicamentelor. 

 • Subsemnatul, acceptând să practic aceste activități, accept să-mi asum toate riscurile 
ce pot apărea. 

 • Sunt de acord ca în cazul în care aduc stricăciuni echipamentului sau rănesc calul pus 
la dispoziție, voi plăti despăgubiri. 

 • Subsemnatul, declar conștient că sunt de acord că dacă eu sau cel pentru care 
răspund este rănit în timpul practicării acestor activități, să exonerez și să scutesc S.C. 

TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. și întregul personal, furnizorii de echipamente, 
colaboratorii asociației, sponsorii, etc., de orice pretenție de despăgubire, reclamație, 

proces de urmărire pe cale judecătorească, plângere, cheltuială (incluzând cheltuielile de 
judecată), punându-i la adăpost de răspundere pentru orice defecțiune apărută în 
legătură cu producția, selecția, livrarea, depozitarea, vânzarea, posesia sau din folosirea 

echipamentului specific S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.. Pe această cale eliberez 
S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. de orice revendicare și obligație de orice fel și 

înțeleg că această eliberare va i respectată și de rudele, moștenitorii sau reprezentanții 
subsemnatului. 



 • Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că nu am locuit / vizitata zone în care se 
aflau persoane suferinde din cauza infecției cu noul coronavirus (COVID-19) și că nu mă 

aflu în izolare la domiciliu sau carantină. 

 • Certific S.C. TERRAMONT ADVENTURE S.R.L. că am cel puțin 18 ani și dacă am vârsta 
mai mică de 18 ani, am discutat deja termenii și condițiile prezentului contract cu 
părinții/tutorii mei și, de asemenea, părinții/tutorii, după ce l-au citit și acceptat, au 
consimțit sub semnătură. 

 • Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință 
de conținutul regulilor de siguranță. Am citit fiecare punct al actului, l-am înțeles, mi l-am 
însușit și semnez de bună voie și fără nicio constrângere din partea nimănui. Acest 
document se aplică pentru orice activitate organizată de către S.C. TERRAMONT 

ADVENTURE S.R.L, la care particip în prezent. 

 

 
ACORD CONSIMȚĂMÂNT GDPR 

 
Subscrisa, SC TERRAMONT ADVENTURE SRL, cu sediul social în Cluj - Napoca, str. 
Donath, nr. 34-36, ap.1 înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2573/2021, 

CUI 44353861, reprezentată de Petrișor George Mihai în calitate de administrator, telefon 

0752452555, email contact@terramont.ro aducem la cunostinta ca datele personale pe 
care le deținem vor fi folosite doar în scopul participarii la drumetii montane organizate 
cu ghid montan autorizat/instructor de calarie si în scop promotional și publicitar 

(marketing), protejate si securizate conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679. 

Datele prelucrate de subscrisa sunt: nume si prenume, data nasterii, semnatura, telefon, 
adresa, e-mail, inaltime, greutate, cont Facebook, poze, video, comentarii,rezultate. 

 
Datele vor fi păstrate pe o perioada de 1 an de data semnarii prezentului acord sau 
perioada minima legală pentru anumite date necesare intocmirii actelor, iar ulterior vor 

fi sterse si distruse prin program specific cele in format electronic, iar cele în format fizic 
vor fi distruse cu aparatura necesara distrugerii, potrivit legii. Nu vor fi păstrate alte date 

în afara celor obligatorii decât dacă legea prevede acest lucru. Datele nu se vor 
externaliza, nu se vor divulga unor terte persoane, cu excepția acelor situații în care 
divulgarea către colaboratorii subscrisei este necesara in scopul organizării în condiții 
optime și de siguranta a turelor turistice / montane / sportive/ calarie, și nu se va 

permite accesul la ele decât persoanelor autorizate. 

 

mailto:contact@terramont.ro


În acest scop, avem nevoie de acordul dumneavoastră expres în baza noii reglementări în 
domeniul protecției datelor. Conform Regulamentului European 2016/679, persoana 

vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are următoarele drepturi: dreptul de 

acces la date(art.15), dreptul la rectificare(art.16), dreptul de a fi uitat(art.17), dreptul la 
restrictionarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor(art.20), dreptul la 

 

opozitie(art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate(art.22), dreptul de a 
depune o plangere(art.77), dreptul la despăgubiri(art.82). 

 
Subscrisa ne îndeplinim obligațiile impuse de regulament prin actualizarea datelor 

personale, prin menționarea/distrugerea acestora în condiții de siguranță, prin 
colectarea/stocarea unui număr limitat de date personale (doar cele absolut necesare 

prelucrării), prin protejarea datelor cu caracter personal de pierderea lor, protejarea de 
accesul neautorizat la ele și prin luarea unor măsuri de siguranță pentru protejarea lor. 
Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate și prelucrate pe durata desfășurării 

contractului în scopul executarii contractului. 

 

 
Declarație de consimțământ în domeniul protecției datelor 

 
În baza art 6, alin. 1, litera a) si b) din Regulamentul European 2016/679 îmi exprim 
acordul prin semnarea prezentei declarații pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal: nume si prenume, data nasterii, semnatura, telefon, adresa, e-mail, inaltime, 
greutate, cont Facebook, poze, video, comentarii, rezultate, în scopul participarii la 

turelor turistice / montane / sportive/ calarie organizate cu ghid montan/instructor de 
calarie si în scop promotional și publicitar(marketing), datele fiind necesare pentru 
întocmirea documentelor doveditoare, a îndeplinirii condițiilor legale de participare și a 

contactarii subsemnatului/ei. 
De asemenea, declar faptul ca prin prezenta declarație accept ca operatorul sa îmi aduc la 

cunostiinta aceste informații prin orice mijloc de comunicare, respectiv posta, 

telefon/sms,email. 

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal este: George Mihai Petrisor. 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal menționate în contract să fie utilizate în 

scopurile menționate mai sus. 

 
Informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 
Prezentul consimțământ este acordat de bunăvoie și poate fi oricând revocat în scris la 
adresa de mai sus sau prin e-mail la contact@terramont.ro urmând să intre în vigoare 

imediat. 
 

mailto:contact@terramont.ro


Declar că am citit, am înțeles și îmi exprim acordul asupra următoarele documente: 
Declarație de asumarea a riscului și răspunderii, Acord Consimțământ GDPR, Declarație 

de consimțământ în domeniul protecției datelor pentru evenimentul: 
 

 
 

 

Nume și Prenume CNP Număr telefon Semnătură 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

 


