
CAMPIONATUL JUDETEAN DE MINIFOTBAL ALBORTZ TIMISOARA 

 

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 

A) Nume ............................. , operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv: 
 

1. - nume, prenume, poza, data nasterii - aceste date vor fi inscrise pe legitimatia de joc al Campionatului 
Realsport si implicit pe platforma electronica (se introduce site personal, site campionat etc.) 
www.alborzminifotbal.ro si www.campionateminifotbal.ro 

 

2. - nume, prenume, CNP, data nasterii - aceste date vor fi stocate in baza de date a Operatorului si implicit 
pe     platforma     electronica     (se     intrdouce     site     personal) www.alborzminifotbal.ro si 
www.campionateminifotbal.ro 

 

B) Preluarea datelor dvs. se va efectua prin scanarea cartii de identitate sau prin inregistrarea manuala a 
acestora pe baza cartii de identitate puse la dispozitia Operatorului: 

 

a) In cazul scanarii cartii de identitate, copia scanata NU se pastreaza de catre Operator, acesta preluand doar 
datele personale mentionate mai sus; 

 

b) In cazul preluarii manuale a datelor personale in baza unui document de identitate (CI , BI, pasaport, 
certificat de nastere) pus la dispozitie, fotografia necesara emiterii legitimatiei de joc va fi realizata in 
momentul emiterii legitimatiei, prin mijloace tehnice proprii ale Operatorului, de catre angajatii acestuia. 

 

C) Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate mai sus (Art. A p. 1 si 2) este destinat acordarii 
dreptului de joc a persoanei solicitante, emiterii legitimatiei de joc, inregistrarea datelor pe platforma 
electronica al Operatorului www.alborzminifotbal.ro si al Federatiei de Minifotbal din Romania 
www.campionateminifotbal.ro Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi vor fi 
comunicate Federatiei de Minifotbal din Romania, la solicitarea acestora. 

 

D) Sunteţi obligat/a să furnizaţi datele mai sus mentionate (Art. A p. 1 si 2) , in cazul in care solicitati dreptul 
de joc si implicit eliberarea unei legitimatii de joc in cadrul Campionatului Judetean de minifotbal ALBORZ, 
respectand in continuare regulamentele si deciziile Comisiei de Organizare respectiv al Federatiei de 
Minifotbal din Romania. 

 

E) Refuzul dvs. determină imposibilitatea Operatorului de a va elibera o legitimatie de joc nominalizat, 
acordat de catre ALBORZ si Federatia de Minifotbal din Romania 

 

F) Această prelucrare se bazează pe Art. 6 GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne 
îmbunătăți serviciile și relația cu participantii in Campionatului Judetean de minifotbal ALBORZ care 
reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în dezvoltarea minifotbalului Romanesc. Toate datele dvs. 
personale colectate prin formularul de inscriere in competitia locala este transmisa si pentru a da dreptul sa 
participati conform regulamentelor si deciziilor Federatiei de Minofotbal din Romania la competitiile 
nationale sau regionale și pe parcursul tuturor evenimentlor sportive organizate de ALBORZ si/sau de 
Federatia de Minifotbal viitoare. Date dumneavoastra vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi 
informații despre comptitiile la care participati sau sunteti interesat. 

 

G) Conform Legii nr. 363/2018, 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. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 



CAMPIONATUL JUDETEAN DE MINIFOTBAL ALBORTZ TIMISOARA 

 

 

scrisă, datată şi semnată la Departamentul Secretariat al Operatorului situat in Adresa Traian Lalaescu 4, (in 
acest caz, alte mijloace de comunicare nu sunt acceptate de catre Operator). De asemenea, vă este 
recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

 

H) Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii 
datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul 
nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus si se ridica 
dreptul de a participa in competitiile organziate de ALBORZ. si Federatia de Minifotbal din Romania. În cazul 
în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către 
ALBORZ în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa 
mentioanta mai sus. 

 

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin 
canalele de mai sus în scopurile descrise în această nota informativa. 

 

Acord     privind     prelucrarea     datelor     cu     caracter     personal  

Subsemnatul/a ....................................................................................................,in nume propriu/ 

avand CNP ..................................................... , sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile 
 

mentionate mai sus in nota informativa. 
 

Preluarea datelor se va efectua (se va bifa una dintre variante): 
 

o prin scanare 
 

o prin inregistrare manuala 
 

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor 
menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior 
printr-o notificare gratuită către ALBORZ 

 
 

Telefon mobil: 
 
 

 

E-mail (a se completa cu majuscule): 
 
 

 

Data 

Semnatura 

In cazul in care acordul este completat de catre reprezentantul legal al minorului, se va mentiona CNP-ul 
minorului. 


