
Declarație consimțământ privind protecția și
prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul  .............................................................................................................................
în  calitate  de  părinte/tutore/  reprezentant  legal  al  sportivului
minor  ......................................................................................................................  confirm  și
sunt de acord ca datele sportivului minor al cărui părinte/tutore/ reprezentant legal sunt să fie
stocate, procesate și publicate pentru scopuri necomerciale, să fie modificate și șterse de către
organizatorii:
- CSS Petroșani – Etapa I
- CS Sport All Sfântu Gheorghe – Etapa a II-a
- AS Ski Racing Armada 24 – Etapa a III-a
- CSS Baia Sprie – Etapa a IV-a
- CS Active Ski/Outdoor Ski School – Etapa a V-a
- CSS Soimii Sibiu – Etapa a VI-a
- Clubul Sportiv Gligor – Etapa a VII-a
- CS SportN’Joy/ Scoala de schi WeSki– Etapa a V-a și de către FRSB (Federația Română de
Schi  Biatlon)  și  FIS  (Federația  Internațională  de  Schi)  și/sau  reprezentanții,  angajații  și
organele acestora precum și de prestatorii de servicii care prin contract au obligații în privința
protecției  datelor  cu  caracter  personal  în  cadrul  obiectivelor  federațiilor  internaționale  și
federației naționale, așa cum prevede statutul FIS și FRSB, în baza articolului nr.6 din GDPR.

Am fost informat că, la cerere, voi primi informații despre datele stocate și care se
referă la persoana mea sau la persoana sportivului minor al cărui părinte/tutore/reprezentant
legal  sunt  și  că  am dreptul  să  solicit  corectarea,  ștergerea  sau  limitarea  procesării.  Sunt
deasemenea informat că am dreptul să solicit anularea procesului de procesare și stocare a
datelor  mele  și  ale  sportivului  minor  al  cărui  părinte/tutore/reprezentant  legal  sunt.
Reprezentanții  organizatorilor,  ai  FRSB și  ai  FIS  însărcinați  cu  protecția  datelor,  poartă
responsabilitatea preocupărilor mele privind protecția datelor.

 Având  în  vedere  prevederile  Regulamentului  679  din  26  aprilie  2016,  privind
protecția  persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter  personal și
libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind
protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 
- CSS Petroșani – Etapa I
- CS Sport All Sfântu Gheorghe – Etapa a II-a
- AS Ski Racing Armada 24 – Etapa a III-a
- CSS Baia Sprie – Etapa a IV-a
- CS Active Ski/Outdoor Ski School – Etapa a V-a
- CSS Soimii Sibiu – Etapa a VI-a
- Clubul Sportiv Gligor – Etapa a VII-a
- CS SportN’Joy/ Scoala de schi WeSki– Etapa a VIII-a
și Federația Română de Schi Biatlon sunt considerați operatori de date personale. 

Prin semnătura  declar  că am fost  informat  că datele  cu caracter  personal  ale  mele  și  ale
sportivului minor al cărui părinte/tutore/reprezentant legal sunt urmează să fie prelucrate și
stocate în cadrul  
- CSS Petroșani – Etapa I
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- CS Sport All Sfântu Gheorghe – Etapa a II-a
- AS Ski Racing Armada 24 – Etapa a III-a
- CSS Baia Sprie – Etapa a IV-a
- CS Active Ski/Outdoor Ski School – Etapa a V-a
- CSS Soimii Sibiu – Etapa a VI-a
- Clubul Sportiv Gligor – Etapa a VII-a
- CS SportN’Joy/ Scoala de schi WeSki– Etapa a VIII-a

și al Federației Române de Schi Biatlon doar în scopurile prevăzute de legislație. 

În consecință îmi exprim consimțământul/acordul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea
datelor cu caracter personal de către:
- CSS Petroșani – Etapa I
- CS Sport All Sfântu Gheorghe – Etapa a II-a
- AS Ski Racing Armada 24 – Etapa a III-a
- CSS Baia Sprie – Etapa a IV-a
- CS Active Ski/Outdoor Ski School – Etapa a V-a
- CSS Soimii Sibiu – Etapa a VI-a
- Clubul Sportiv Gligor – Etapa a VII-a
- CS SportN’Joy/ Scoala de schi WeSki– Etapa a VIII-a
și de către Federația Română de Schi Bitalon.

Numele și prenumele sportivului minor (cu litere majuscule)

___________________________________________________________

Numele  și  prenumele  părintelui/tutorelui/reprezentant  legal (cu  litere
majuscule)

___________________________________________________________

Semnătura părintelui/tutorelui/reprezentant legal

______________________________

Data

__________________________
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