DECLARATIE GDPR
Subsemnatul/a
,
domiciliat
in
________________________________________________, CNP__________________, posesor al CI seria
____nr.____________eliberata de ___________, la data de___________,
declar că în conformitate cu prevederile:
-Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE,
-Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 completata si modificata la zi;
-Regulamentului de punere in aplicare a legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 aprobat prin HG
nr.884/2001;
- Statutului si Regulamentelor Federatiei Romane de Motociclism,
am luat cunoștință că Federatia în calitate de operator de date cu caracter personal are dreptul si
obligația legală de a-mi administra, prelucra și porta în condiții de sigurantă, numai pentru scopurile prevăzute
de legislatia specifica în vigoare, datele mele personale pe care le furnizez sau pe care le furnizează, după caz,
un membru al familiei mele ori o alta persoană.
Totodată am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise, prin orice mijloc
comunicare, instituțiilor publice, notarilor publici sau altor entităti publice ori private ale căror activități sunt
incidente în activitatea Federatiei sau care sunt incluse in programele Federatiei.
Scopul colectării datelor îl constituie sprijinirea si contributia la dezvoltarea sportului romanesc in
concordanta cu prevederile Statutului si Regulamentelor Federatiei Romane de Motociclism al carui membru
sunt (sportiv/antrenor/arbitru etc)
Aceste informații vor putea fi introduse de Federatiei în baza sa de date sub orice formă materială (pe
suport de hârtie) și electronică si transmise urmatoarelor categorii de destinatari:
-Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), Agentia Nationala de Administrare Fiscala precum si oricaror alte
autoritati care ne solicita datele dvs. in temeiul legii;
- Furnizorii de prestari servicii cum ar fi, dar fara a se limita la furnizori de servicii si sisteme IT, partenerii
contractuali (consultanti, contabili, tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise), precum
si toate societatile din aceste categorii de destinatari de la care Federatia va contracta servicii si care au luat
masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile
privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele imputernicite subcontracteaza o parte
din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi
obligatii in ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevazute de
Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea
implementarii Regulamentului General UE.
- Federatia, personalul salariat al Federatie, C.O.S.R. si MTS. care are drept de acces la datele persoanelor
vizate, sponsorilor cu care Federatia a incheiat Contracte de sponsorizare in vederea sustinerii sportivilor sau
activitatii sportive.
Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost
colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.
Menționez că mi s-a adus la cunoștintă că refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea
derularii relatiilor mele de colaborare cu Federatia.
Nume și prenume declarant

Semnătura:

Data ____________________

Nume si prenume parinte/tutore legal
_______________________________
Semnătura:

Data ____________________

