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Declarație de consimțământ
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul(a) ___________________________________________________________________________________________,
C.N.P. _________________________________, născut (ă) la data _________________________________ în localitatea
_____________________________________________, domiciliat (ă) în _____________________________________________,
__________________________________________________posesor/oare al/a C.I. seria _____ nr. ________________,
eliberată de _______________________________ la data de________________________, declar că:
Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii
Europene.
Am fost informat/ă de faptul că, datele mele cu caracter personal, vor fi folosite în
următoarele scopuri: emitere carnet sportiv, înscriere concurs, în relație cu alte cluburi,
federații, asociații, organizații sportive, s.a.; servicii de cazare și masă atât în țară cât și în
străinătate; facturare.
Am fost informat/ă că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele
și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat/ă că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate de
catre Federația Română de Chanbara doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce
privește calitatea mea de legitimat al federației.
Am fost informat/ă că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în
vederea obligațiilor legale ce îi revin cubului/federației precum și în scopul intereselor și
drepturilor ce îmi revin.
Am fost informat/ă că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal,
am obligația de a aduce la cunoștința federației orice modificare survenită asupra datelor mele
personale.
Am fost informat/ă că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o
cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la federație.
De asemenea, declar că sunt de acord ca fotografiile, înregistrările video obținute în
cadrul concursurilor, antrenamentelor, stagiilor și alte activități sportive organizare, să fie
folosite pe paginile de promovare ale clubului de care aparțin/federațiilor la care Federația
Română de Chanbara este afiliată, asociații și site-uri sportive.
În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea
datelor cu caracter personal în cadrul Federației Române de Chanbara.
Semnătura
________________________

Semnătura părintelui / tutorelui
________________________

Data
_________________
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