Notă de informare și acord
privind prelucrarea imaginii și a altor date cu caracter personal ale minorilor
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE (denumit în continuare
“RGPD”), Fundația Olimpică Română, cu sediul în Strada Pictor Verona, nr.1, Sector 1, București,
autorizată în baza Sentinței civile nr. 170/15.09.1998 pronunțată în dosarul nr. 519PJ/1998 de Tribunalul
București, Secția a III –a civilă, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Sector 1 cu nr. 265/1998, în
calitate de Operator și Organizator (denumită în continuare ”Organizatorul/Fundația”) vă aducem la
cunoștință prin prezenta notă de informare detalii cu privire la:
(i)

prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând minorului al cărui părinte sunteți/asupra
căruia exercitați autoritatea părintească cu ocazia câștigării bursei în cadrul programului
”Bursele Sportive Allianz – Țiriac Ediția 2022”, desfășurat în perioada 2 martie 2022 – 2
martie 2023 (denumit în continuare „Programul”);

(ii)

prelucrarea datelor dumneavoastră cu ocazia semnării Contractului de Sponsorizare și a
Acordului atașat prezentei note de informare.

Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru
exercitarea drepturilor în calitate de persoană vizată, puteți utiliza următoarele coordonate:
1.

(i)

Nr.
crt.

1.

adresă poștală: Sos. Nordului nr. 24-26, sector 1, București.
email: dataprotection@tiriacgroup.ro;
telefon: 021 4312149.
DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE
PRELUCRĂRII
Datele cu caracter personal aparținând minorului al cărui părinte sunteți/asupra căruia
exercitați autoritatea părintească sunt prelucrate de noi astfel:
Scop

Semnarea și executarea
Contractului de Sponsorizare

Date personale sau
categorii de date

Nume, prenume

Temei legal

Necesitatea efectuării unor demersuri în
vederea încheierii și executării
Contractului de Sponsorizare
Art. 6, alin. 1, litera b) din RGPD

Semnarea Acordului anexat
prezentei note de informare

2.

Interesul legitim al Organizatorului de a
colecta consimțămintele în vederea
promovării obiectului de activitate și a
scopului Fundației

Nume, prenume

Art. 6, alin. 1, litera f) din RGPD

Promovarea obiectului de
activitate și a scopului
Fundației în toate acțiunile
de vizibilitate, precum
publicarea pe canale social
media, publicarea pe websiteul propriu al Fundației și/sau
website-ul Allianz - Țiriac,
prin utilizarea imaginii
minorului, a numelui și
prenumelui, a vârstei,
precum și a performanțelor
sportive

3.

Păstrarea și utilizarea
datelor în scopul dovedirii
încheierii și executării
contractului, a acordării
consimțămintelor și a cesiunii
drepturilor de imagine ale
minorului

4.

(ii)
Nr.
crt.

1.

Consimţământul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal

Imagine foto, nume,
prenume, vârsta și
performanțele sportive

Nume, prenume

Art. 6, alin. 1, litera a) din RGPD

Interesul legitim al Organizatorului de ași dovedi și apăra drepturile
Art. 6 alin. 1 litera f) din RGPD

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi astfel:
Scop

Semnarea și executarea
Contractului de
Sponsorizare

Date personale sau
categorii de date

Nume, prenume, domiciliul,
seria și numărul cărții de
identitate, contul bancar,
semnătura, adresa de e-mail

Temei legal
Necesitatea efectuării unor
demersuri în vederea încheierii și
executării Contractului de
Sponsorizare
Art. 6, alin. 1, litera b) din
RGPD

2.

Semnarea Acordului
anexat
prezentei note de
informare

Nume, prenume, domiciliul,
seria și numărul cărții de
identitate, semnătura, adresă
de e-mail, număr de telefon

Interesul legitim al
Organizatorului de a colecta
consimțămintele în vederea
promovării obiectului de activitate
și a scopului Fundației
Art. 6, alin. 1, litera f) din
RGPD

3.

2.

Păstrarea și utilizarea
datelor în scopul
dovedirii încheierii și
executării contractului, a
acordării
consimțămintelor și a
cesiunii drepturilor de
imagine ale minorului

Nume, prenume, domiciliul,
seria și numărul cărții de
identitate, semnătura, adresă
de e-mail, număr de telefon

Interesul legitim al
Organizatorului de a-și dovedi și
apăra drepturile
Art. 6, alin. 1 litera f) din RGPD

TRANSFERURI DE DATE

Datele cu caracter personal vor putea fi accesate doar de un număr limitat de destinatari și strict în
măsura în care este necesar pentru scopurile detaliate anterior sau în cazurile în care acest lucru este
cerut de lege.
Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior,
comunicăm date cu caracter personal către partenerii noștri contractuali sau care ne acordă sprijin în
organizarea Programului și desfășurarea oricăror activități ulterioare în scopurile menționate anterior
(precum, comunicări, materiale, social media). În acest sens, vă asigurăm că întreprindem de fiecare dată
toate acțiunile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal, prin încheierea unor acorduri
relevante referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personale de către acești prestatori de servicii.
Precizăm de asemenea că datele cu caracter personal nu sunt transferate în afara țării.
3.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate
corespunzător datelor cu caracter personal prelucrate. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, ținem
seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în
mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în orice alt mod. Ne asigurăm
că accesul la datele cu caracter personal este acordat personalului nostru numai în măsura în care acesta
este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de muncă.
4.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este

necesar, proporțional cu scopurile pentru care se prelucrează. Ulterior, vom elimina/șterge datele cu
caracter personal din sistemele si evidențele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel
încât minorii sau dumneavoastră să nu mai puteți fi identificați în baza acestora, în măsura în care acest
lucru este posibil.
Astfel, datele cu caracter personal nu vor fi păstrate de noi mai mult de 3 ani de la data Programului,
cu excepția acelor date care sunt relevante din punct de vedere fiscal, care vor fi păstrate pentru o
perioadă de 10 ani, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.
5.

DREPTURILE ÎN
PRELUCRATE

LEGĂTURĂ

CU

DATELE

CU

CARACTER

PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
-

dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele
cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de
prelucrare;

-

dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter
personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

-

dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a șterge fără întârzieri nejustificate datele cu
caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost
colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-

dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) contestați exactitatea datelor
cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter
personal, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) vați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în
prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor minorului al cărui părinte
sunteți/asupra căruia exercitați autoritatea părintească sau asupra drepturilor dumneavoastră;

-

dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime
pentru a prelucra datelor, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
minorului al cărui părinte sunteți/asupra căruia exercitați autoritatea părintească sau ale
dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-

dreptul de portabilitate, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați
furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

-

dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector
1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;

-

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv

profilarea, care produce efecte juridice asupra minorului al cărui părinte sunteți/asupra căruia
exercitați autoritatea părintească sau asupra dumneavoastră sau îl/vă afectează în mod similar, cu
excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau este permisă de lege.
Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, pentru
exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta utilizând coordonatele unice de contact indicate în partea
introductivă a prezentei note de informare.
Fiecare solicitare va fi analizata în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o luna. În cazul în care
considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(a) de răspunsurile
noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea, puteți să vă adresați si instanțelor de
judecata competente.

ANEXA LA NOTA DE INFORMARE - FORMULAR MINORI
ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA IMAGINII SI A ALTOR DATE CU CARACTER
PERSONAL ALE MINORULUI
Subsemnatul __________________________________________________, domiciliat în
__________________________________________________________________________________,
identificat cu ___, seria ____, nr. ______, adresă de email____________________________, telefon
___________ în calitate de părinte / titular al autorității părintești asupra minorului
____________________________________________________________, participant la Program:
•

declar prin prezenta ca am fost informat în legătură cu modalitățile de prelucrare a datelor cu
caracter personal care îmi aparțin sau care aparțin minorului al cărui părinte sunt / asupra căruia
exercit autoritatea părintească;

•

îmi exprim consimțământul expres, liber, neechivoc și specific cu privire la fotografierea
minorului și utilizarea imaginii minorului, utilizarea numelui și a prenumelui minorului, a vârstei
precum și a informațiilor referitoare la performanțele sportive, în toate acțiunile de vizibilitate,
precum publicarea pe canale social media, publicarea pe website-ul propriu al Fundației
și/sau website-ul Allianz - Țiriac, în vederea promovării obiectului de activitate și a
scopului Fundației.

Am luat act că pot retrage oricând consimțământul astfel acordat prin transmiterea unei solicitări cu
utilizarea coordonatelor indicate în partea introductivă a notei de informare şi că retragerea nu afectează
prelucrările efectuate anterior datei primirii acestei solicitări din partea dumneavoastră.

Data: _________________________
Semnătura: _____________________

DECLARATIE DE CESIUNE A
A DREPTULUI DE UTILIZARE A IMAGINII FOTO

Subsemnatul
___________________________________,
domiciliat
în
__________________________________________, identificat cu ___, seria ____, nr. ______, adresă
de email ____________, telefon ___________ în calitate de părinte / titular al autorității părintești
asupra minorului _____________________, participant la Program, cedez prin prezenta, în mod
irevocabil, cu titlu gratuit și fără limitare în timp/teritoriu, către cesionarul Fundația Olimpică Română,
cu sediul în Strada Pictor Verona, nr.1, Sector 1, București, autorizată în baza Sentinței civile nr.
170/15.09.1998 pronunțată în dosarul nr. 519PJ/1998 de Tribunalul București, Secția a III –a civilă,
înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Sector 1 cu nr. 265/1998:
(i)

dreptul de utilizare a imaginii (foto) a minorului al cărui părinte sunt / asupra căruia exercit
autoritatea părintească, cu privire la materialele publicate de Fundație;

(ii)

dreptul de a reproduce, publica, distribui, difuza, divulga sau comunica, în orice fel și fără
limitare, imaginea (foto) minorului al cărui părinte sunt / asupra căruia exercit autoritatea
părintească, cu privire la materialele publicate, în scopul promovării Fundației pe canale
social media, prin website-ul propriu al Fundației sau ale altor parteneri, conform
contractelor încheiate sau care vor fi încheiate în scopul promovării activităţii Fundației.

Data: _________________________
Semnătura: _____________________

