Condiții de participare
Provocarea - Cufărul cu amintiri și tradiții
Organizatori:
Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Mun. Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.
Tema provocării: O fotografie sau o relatare ce face referire la tradiții legate de sărbători.
Înscrierea în concurs: Participanții vor încărca o fotografie sau vor scrie o relatare ce face referire
la

tradițiile

legate

de

sărbători,

pe

pagina

de

Facebook

a

Organizatorului

(https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila, ca și comentariu la postarea ARTT - Atelier
de Revitalizare a Textilelor Tradiționale-Sf. Ilie), în perioada 20 iulie - 01 septembrie 2020.
Înscrierea la Provocare implică acceptul participantului de a-i fi folosite datele personale (nume și
postare),

prin

postarea

lor

pe

pagina

(https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila,

de
conform

Facebook
Declarației

a

Organizatorului
privind

Protecția

Datelor Personale.

Premiul unic (participarea la o lecție demonstrativă de inițiere în arta dansului popular în cadrul
Atelierului de revitalizare a patrimoniului imaterial-Jocul) va fi acordat postării ce va obține cele mai
multe like-uri în intervalul 02 – 04 septembrie 2020 (ora 10:00).

Participarea la lecție demonstrativă de inițiere în arta dansului popular în cadrul Atelierului de
revitalizare a patrimoniului imaterial-Jocul va fi programată în funcție de evoluția COVID-19.
În cazul imposibilității participării la această lecție demonstrativă de inițiere în arta dansului popular

(din motive legate de deplasarea până la Brăila sau alte motive obiective) premiul va consta într-un
obiect artizanal realizat manual în Atelierele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale.

Vârsta de participare: fără limită de vârstă
Detalii suplimentare - Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale
Braila, e-mail: concurs.creatie.braila@gmail.com;
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila tel: 0239/61.47.10; 0725.52.68.10

DECLARAȚIE
Subsemnata/ul ................................................................................... prin prezenta, acord
dreptul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, ca prin
intermediul persoanelor împuternicite, să prelucreze date cu caracter personal, conform
Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru
Provocarea- Cufărul cu amintiri și tradiții.
În vederea participării la această provocare on line sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele
personale și să vă dați acordul cu privire la postarea d-voastră, pe pagina de facebook a
organizatorului.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste facilități.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale, partenerii contractuali ai operatorului
etc.
Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra
datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor.

Data
Semnătura

