Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a
,
domiciliat/ă
in
localitatea
, judeţu/sectorul
strada
,
nr.
sc.
, ap.
posesor (oare) al/a CI seria
, nr.
, bl.
,
eliberat de
, la data de
, CNP
, hni exprim acordul cu
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal si ale fiului/fiicei
, pe care îl/o reprezint, cuprinse "in documentele depuse pentru
inscrierea şi participarea la „Campionatul Tenis de Câmp", organizat de Primaria Municipiului Slatina, prin
Serviciul Cultură Sport al instituţiei şi prin Clubul Sportiv Municial Slatina.
Declar ca am fost informat/ă cu privire la toate drepturile mele conform „Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal i privind libera circulaţie a acestor date", precum si asupra faptului ca datele furnizate vor fi
tratate confidenţial, vor fi protejate, nu vor fi transmise către nicio terţă parte decat in baza unui temei legal,
la solicitarea de către autorităţi publice/de control, etc.
Declar că am fost informat/ă şi mi-au fost aduse la cunoştinţă următoarele drepturi :
Dreptul la informare şi acces, respectiv dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc i informaţii despre activităţile de prelucrare a
acestora.
Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt
incomplete sau inexacte.
Dreptul la ştergerea datelor si implicit ca aceste date sa numai fie prelucrate, in cazul in care datele cu
caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate sau prelucrate, în cazul in
care v-ati retras consimţământul pentru prelucrare sau in cazul in care va opuneti prelucrării datelor cu
caracter personal.
Dreptul la restricţionarea prelucrării 1n cazul in care contestaţi exactitatea datelor.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv puteţi primi datele personale intr-un format structurat, care poate
fi citit automat;
Dreptul de opoziţie, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale in orice moment, in mod
gratuit i fără nici o justificare.
Dreptul de a depune plângere ce presupune ca in situaţia în care consideraţi că datele nu au fost prelucrate
conform legii sa puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea
Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Dreptul de retragere oricând a consimţământului in cazurile în care prelucrarea se lintemeiază pe
consimţămantul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului
înainte de retragerea acestuia.
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Semnătura

