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DEJUL PEDALEAZĂ                                                                           

         

 

 

D E C L A R A Ț I E   R  G  P  D 

 
 Subscrisa ...................................................................................................................................., prin reprezentant 
legal ____________________________________________ declar că, în conformitate cu cerințele Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 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 - RGPD), am luat cunoștință ca ASOCIAȚIA 
CLUB SPORTIV DEJUL PEDALEAZA (ACSDP), în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația 
legală de a-mi administra, prelucra și porta în condiții de siguranță,  numai pentru scopurile prevăzute de legislația în 
vigoare, datele mele personale pe care le furnizez sau pe care le furnizează, după caz, un membru al subscrisei ori o altă 
persoană. Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise, prin orice mijloc  de 
comunicare, instituțiilor publice,  sau altor entități publice ori private ale căror activități sunt incidente în activitatea 
ACSDP, și sunt publicate pe site-ul oficial al ACSDP.  

 
Scopul colectării datelor îl constituie instrumentarea relației mele  cu ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 

DEJUL PEDALEAZĂ, derulării obiectivelor contractuale și/sau participării la evenimentele. Aceste informații 
vor putea fi introduse de asociație în baza sa de date sub orice formă electronică/materială (pe suport de hârtie). 
Menționez ca  mi s-a adus la cunoștință  că refuzul furnizării acestor date determină  imposibilitatea derulării 
activității specifice subscrisei în derularea obiectivelor contractuale și/sau participării la evenimentele organizate 
de ACSDP.  
 

Totodată, subscrisa ______________________________________________________ declar următoarele: 
1. Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura și în scopul menționate mai sus pe 
toata durată desfășurării activității în cadrul evenimentelor organizate de ACSDP.  
2. Am fost informat/ă despre faptul că pot să îmi retrag, în orice moment, consimțământul privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal.  
3. Confirm următoarele: 
3.1. consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal acordat în domeniul de aplicare de mai sus nu a 

fost obținut cu forța și nu a fost condiționat de o amenințare de respingere a relației contractuale din partea ACSDP 
și că am avut dreptul să refuz să îmi dau consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, 

3.2. mi s-au furnizat informațiile despre drepturile persoanei vizate, așa cum rezulta acestea din Legislația aplicabilă și 
datele de identificare pe care le-am furnizat corespund realității și sunt complete, autentice și exacte. 

 
Solicitant __________________________________ 

Semnătură ________________ 

Data _____|_____|__________ 
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