
 
 
 

- INFORMARE DIN PARTEA FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING CU PRIVIRE LA 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -    

 

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi respectarea normelor referitoare la protecţia persoanelor fizice cu 

ocazia prelucrării datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Federaţiei Române de 

Karting. În acest scop, Federaţia se angajează să respecte şi să aplice întocmai prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit GDPR.   

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună – credinţă, în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoanele 

vizate. Prelucrările sunt bine determinate, explicite, adecvate şi limitate prin raportare la scopul în care sunt colectate. 

Datele colectate sunt întotdeauna exacte, iar în cazul în care este necesar, acestea vor fi actualizate. În ceea ce priveşte 

datele inexacte sau incomplete, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, acestea vor fi şterse sau rectificate 

fără întârziere.   

O atenţie sporită i se atribuie principiului reducerii la minimum a datelor, în sensul că se colectează doar acele date 

care sunt adecvate, relevante şi neexcesive, limitate la ceea ce este strict necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate.                

Prelucrarea se efectuează într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv 

protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, precum şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 

accidentale.       

Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă 

care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Aceste date pot fi stocate pe 

perioade mai lungi doar în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare sau în scopuri statistice.  

Prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate se face în scopul îndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor sale 

legale.     

Respectarea acestor principii este obligatorie, iar prelucrarea datelor în afara domeniului de aplicare este strict 

interzisă.   

          Secretar General FRK,  

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢǍMÂNT 

Subsemnatul/(a) ................................................................................ domiciliat/ă în ............................. jud./sector 

...............  posesor/posesoare al C.I. seria ......nr. .................  CNP ..................................... în calitate de sportiv. 

In cazul minorilor declaratia se completeaza de catre ambii parinti: 

1. Subsemnatul …………………………………. domiciliat in ..……………… …str. …………………………..., 

nr. …, bloc …, sc. …, et. …, ap. …, jud./sector ………………, posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. …………, CNP 

………………………. in calitate de TATA 

2. Subsemnata  ………………………………  domiciliata  in  …………………str. …………………………….., 

nr. …, bloc …, sc. …, et. …, ap. …, jud./sector ………………, posesoare al B.I./C.I. seria ........ nr. …………, CNP 

………………………. in calitate de MAMA 

prin prezenta declar că îmi dau consimţământul explicit, conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date, ca datele cu caracter personal puse la dispoziţia Federaţiei Române de Karting, să fie prelucrate în vederea 

desfăşurării activităţii, precum şi pentru îndeplinirea unor obligaţii legale ale acesteia, conform scopului pentru care au fost 

furnizate.    

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679, pot să-mi exercit drepturile prevăzute de 

acesta, formulând în acest sens, o cerere scrisă datată şi semnată.  

  

Data,         Semnătura,    


