CANDIDAȚI CONCURS LICENȚA B JUNIORI 2022 BUCUREȘTI
INFORMARE ȘI ACORD PRIVIND COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL (F.R.F.) în calitate de Operator de date cu caracter personal colectează
următoarele date cu caracter personal : nume, prenume, adresa stabilă, data nașterii, localitatea nașterii, starea civilă,
telefon mobil , e-mail, funcția actuală, locul de muncă actual, diplome de participare la cursuri de pregătire
profesională, imagini de primplan și/sau ansamblu pe perioada desfășurării concursului;
Colectarea datelor cu caracter personal se va face în vederea participării la concursul de licențiere UEFA B Juniori
2022 și realizarea de către operator a intereselor sale legitime;
Datele cu caracter personal deținute de către F.R.F. pot fi transmise către persoane împuternicite (prestatorii de
servicii) ce au contract cu F.R.F. și lucreză în numele acesteia;
Perioada stabilită pentru păstrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal nu trebuie sa depășească perioada
necesară îndeplinirii scopurilor în care au fost colectate. În consecință, datele cu caracter personal colectate,vor fi păstrate
pe perioada parteneriatului dintre persoana vizată și F.R.F., cu excepția acelor informații necesare în cadrul unei proceduri
litigioase, îndeplinirii unor obligații legale ale operatorului sau arhivarea în scopuri istorice și statistice precum și în alte
situații prevăzute de lege. Aceste date vor fi anonimizate sau șterse după caz dacă motivele legale de prelucrare nu mai
subzistă.
Persoanele vizate au dreptul de acces (informare) și intervenție (rectificare, actualizare, portare, restricționare sau
ștergere) asupra datelor cu carcater personal. În condițiile în care considerați că drepturile v-au fost încălcate, puteți să vă
opuneți prelucrării, sau puteți să vă adresați justiției ori A.N.S.P.D.C.P.
Solicitările privind protecţia datelor cu caracter personal, în cadrul F.R.F., pot fi adresate de către persoana vizată
printr-o cerere scrisă, către Responsabilul cu Protecția Datelor, Dl. Adrian Magda, la adresa: str. Vasile Șerbanică nr. 12,
sector 2, București, sau prin e-mail la: adrian.magda@gdprservicii.ro

AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL !
Nume _____________________________
Prenume __________________________
Data ______________________________
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