
 

 

Confidential C 

Declaraṭie ṣi Acord de prelucrare / utilizare a imaginii ṣi vocii 

 în cadrul Concursului «Twizy Contest»  

organizat de Renault Technologie Roumanie la data de …….. 

 

Subsemnatul/a _______________________________________ , posesor/oare al/a CI seria ____, 

nr. _____________, eliberat de ____________________________, la data de _______________, 

valabil până la ________________, în calitate de participant în cadrul Concursului „Twizy 

Contest” organizat de Renault Technologie Roumanie (Organizatorul), la data de ____________, 

declar pe propria răspundere că:  

 

În condiṭiile menṭionate în Art. 13 din Regulamentul Concursului «Twizy Contest»-  

Regulamentul în cele ce urmează (Art. 13.1.-“Notificare de confidenṭialitate” ṣi 13.2. – 

« Prelucrarea /utilizarea imaginii ṣi vocii ») ṣi în cunoṣtinṭă de cauză, îmi exprim 

consimţământul, în mod expres, liber şi neechivoc, pentru ca, în cadrul concursului ṣi în 

scopul menṭionat în Regulament, numele/prenumele ṣi imaginea subsemnatului/ei să 

facă obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: captare, înregistrare, organizare, 

utilizare în scopul menṭionat în Notificarea de confidenṭialitate, diseminare prin 

intermediul canalelor ce constituie mijloace de comunicare cu acces public, punere la 

dispoziṭie ṣi celorlalte societăṭi afiliate, făcând parte din Alianṭa Renault Nissan Mitsubishi 

(« afiliaṭii »). 

Aceste operaṭiuni de prelucrare pot fi efectuate de către organizator, precum ṣi societăṭile 

afiliate făcând parte din Alianţa Renault Nissan Mitsubishi (« afiliaṭii »), a căror listă este 

ataṣată prezentului. 

 

În acest sens, în contextul sus-menṭionat, în cunoṣtinṭă de cauză îmi exprim consimţământul, în 

mod expres, liber şi neechivoc, pentru ca organizatorul, precum ṣi afiliaṭii: 

 

1.  să reproducă, prin orice mijloace și pe toate suporturile actuale sau viitoare, numele ṣi 

prenumele meu; 

2.  să utilizeze imaginea / vocea mea pe toate suporturile actuale sau viitoare (hârtie, 

grafic, video, fotografic, digital, electronic), în scopul precizat în Notificarea de confidenṭialitate, 

al promovării instituționale sau al comunicării interne sau externe și, în special, pentru orice 

difuzare în presa scrisă sau audiovizuală, în ediție, în documente comerciale (cataloage, broșuri, 

postere, P.L.V.) sau pedagogice difuzate la inițiativa acestora, pe toate site-urile interactive 

autorizate de organizator, inclusiv pe rețele sociale precum Facebook, Twitter sau YouTube, la 
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toate evenimentele de tip „open house”, precum și la saloanele, conferințele și expozițiile legate 

de autovehicule. 

 

3.  să adauge, gratuit, fotografiile/filmele realizate pentru proiectul menționat mai sus în 

biblioteca foto pentru o potențială utilizare viitoare, cum ar fi:  

- în prezentări tipărite, multimedia sau audiovizuale interne pentru grupul Renault 

- în prezentări tipărite, multimedia sau audiovizuale externe 

- pe site-urile intranet ale organizatorilor, Renault s.a.s. sau ale celorlalṭi afiliaṭilor 

- pe site-urile web ale organizatorilor, Renault s.a.s. sau ale celorlalṭi afiliaṭi 

- în revistele interne ale organizatorilor,  Renault sas sau ale celorlalṭi afiliaṭi 

- în comunicațiile interne pentru organizatori, Renault s.a,s. sau ceilalṭi afiliaṭi. 

 

4. De asemenea, prezenta autorizație permite organizatorilor, Renault sas sau afiliaṭilor să 

facă orice modificare a fotografiilor și filmelor originale pe care o consideră adecvată și în 

conformitate cu scopul filmării/înregistrării, atâta timp cât nu îmi alterează imaginea/vocea în 

niciun fel. 

▪ Nu am nicio pretenţie materială faţă de organizator sau faţă de afiliaṭi, cu privire la 

utilizarea/publicarea fotografiilor cu subsemnatul/a, secvenţelor video sus-menţionate în 

publicaţiile, materialele promoţionale şi materialele video aparţinând 

organizatorului/afiliaṭilor.  

 

▪ Prezentul acord de reproducere și utilizare a drepturilor menționate mai sus este gratuit şi 

se aplică la nivel mondial și intră în vigoare de la data semnării menționată mai jos, pe 

durata de 5 ani de la data premierii in cadrul concursului. 

 

▪ În caz de litigiu cu privire la acest acord, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de 

judecată română competentă, dacă părţile nu înţeleg să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă. 

 

 

Încheiată în …………………………………………… la data de………………………………… 

 

Semnătura, 

(precedată de mențiunea „citit și aprobat”) 

 


