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POLITICA GENERALĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor 

dvs. personale și la drepturile dvs. în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor 

(“GDPR”) si legislatia națională în vigoare. Astfel, dorim să confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa 

datele dumneavoastră̆ personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați 

conform legii. În acest scop, vă prezentăm în continuare elementele principale pe care considerăm util să le 

cunoașteți în calitate de „persoană vizată”. 

Informații generale 

Asociația Clubul Polisportiv 3 KIDS Sport, denumită în continuare “Clubul” sau “Asociația”, cu sediul în București, 

Str. Istriei, nr. 12, Bl. 19 D, Sc. A, Et. 5, Ap. 29, Sector 3, CIF 250 15 716., reprezentata legal in relatiile cu tertii de 

către dl. Ilie Ștefan Drăgan, in calitate de Președinte, are calitatea de operator în conformitate cu GDPR. Datele 

de contact ale Responsabilului Asociației sunt  e-mail: ilie.dragan@fotbalcopii.ro, telefon: 0760111923. 

Ce înseamnă prelucrarea datelor? 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrarea de date” se înțelege orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu 

sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau 

distrugerea. 

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Asociația Clubul Polisportiv 3 KIDS Sport va avea 

întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele 

solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. 

Ce date cu caracter personal prelucrăm? 

 Numele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate, adresa, e-mailul, adeverințe 

medicale, adresă, semnătură, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax; 

 Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare 

utilizate pentru autentificare și acces pe sistemele informatice ale Asociației; 

 Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire 

a fraudelor, precum și de la alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la 

interese; 

 Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente sportive unde Clubul este invitat; 

 Imagini foto și video. 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, date de identificare și pot fi obținute direct de la 

dumneavoastră sau de la terți (împuterniciți). 
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Care este temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal? 

Asociația 3 KIDS Sport prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile, 

având în vedere că în funcție de persoană și de scop se respectă una dintre următoarele condiții: 

 persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul 

sau mai multe scopuri specifice;  

 prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru 

a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;  

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 

prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane 

fizice; 

 prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care 

rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;  

 prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu 

excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei 

vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este 

un copil 

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal? 

Scopurile colectării de date sunt următoarele: 

 angajarea personalului propriu; 

 în vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Clubului; 

 definirea profilurilor de membri pe baza cărora pot fi identificați participanții (simpatizanții, susținătorii) 

la activitățile/competițiile sportive, cu aplicarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea 

violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. 

 Furnizarea de informații cu privire la organizarea unor activități prilejuite de diverse evenimente ale 

Clubului. 

 Realizarea materialelor promoționale (pliante, reviste, broșuri) care prezintă activitatea clubului; 

 Publicarea acestora pe site-ul clubului în vederea prezentării activității; 

 încheierea contractelor necesare pentru desfășurarea activității clubului; 

 încasare taxe/cotizații pentru Centrul de Copii și Juniori al clubului. 

În funcție de scopul prelucrării, informațiile pot fi colectate: 

 prin completarea formularelor necesare participării echipelor clubului la diferite competiții; 

 prin completarea formularelor necesare înscrierii și/sau legitimării sportivilor (copiilor); 

 prin completarea formularelor necesare accesului în bazele sportive unde clubul își desfășoară activitatea; 

 cu ocazia evenimentelor unde Asociația participă, prin poze și/sau filmulețe; 

 prin completarea adeziunilor/formularelor/contractelor care vă certifică relația pe care o aveți cu 

Asociația; 

 prin achitarea taxei pentru sportivii din cadrul Centrului de Copii și Juniori. 
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Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal? 

Asociația Clubul Polisportiv 3 KIDS Sport poate transmite informațiile pe care le deține: 

 autorităților publice centrale/locale, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege; 

 partenerilor și furnizorilor contractuali care desfășoară activități conexe scopului declarant (contabili, 

avocați, impresari, federație etc); 

 responsabilului cu protecția datelor din cadrul clubului. 

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale? 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor 

fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Găsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună 

înțelegere a conținutului juridic al acestora: 

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă 

drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, 

drepturile pe care le aveţi: 

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe 

consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de 

retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmaririi 

intereselor noastre legitime. 

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu 

datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile 

privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date. 

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, 

utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise 

direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când 

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere 

un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop 

marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune 

prelucrarii în orice moment. 

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal 

inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în 

care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. 

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor 

cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea 

nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi 

consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte 
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motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter 

personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în 

legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaționale. 

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, 

pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi 

ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Clubul nu mai are 

nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul 

de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei 

respective. 

Dreptul de a depune o plângere reprezintă posibilitatea de a reclama aspecte care privesc utilizarea datelor 

dumneavoastră personale. În acest sens, vă rugăm să transmiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la 

următoarea adresă office@fotbalcopii.ro . Vom analiza si vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim. De 

asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. 

Cât timp sunt prelucrate datele personale de către Asociația Clubul Polisportiv 3 KIDS Sport? 

Datele dumneavoastra personale vor fi păstrate de Asociație pentru o perioadă care nu depășește perioada 

necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor 

legale aplicabile Instituției.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare 

sau în legătură cu utilizarea de către Instituție a datelor personale, vă rugăm să ne contactați folosind 

următoarele metode de comunicare: 

1. prin e-mail, la adresa: office@fotbalcopii.ro; 
2. în scris la sediul Asociația Clubul Polisportiv 3 KIDS Sport, cu sediul în București, Str. Istriei, nr. 12, Bl. 19 D, 

Sc. A, Et. 5, Ap. 29, Sector 3; 
3. telefonic, la numărul: 0760111923. 

Detalii suplimentare, precum si eventuale actualizări ale acestei informări privind protecția datelor 

dumneavoastră, pot fi găsite pe site-ul Asociației Clubului Polisportiv 3 KIDS Sport: https://www.fotbalcopii.ro. 

 

Am citit și am acceptat prevederile acestei politici, atât în numele meu, cât și al copilului meu! 

Nume și prenume copil: ……………………………….. 

Nume și prenume reprezentant copil: ……………………………………. Semnătura: ……………………… 
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