
 
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

 
 
Subsemnatul/a                                                                  , avand CNP                                       în calitate 
de  
  persoană fizică majoră care solicită legitimarea la clubul sportiv/asociaţia sportivă 
                                                                   , structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Polo 
  părinte/tutore/reprezentant legal al persoanei fizice minore                                              , care 
solicită legitimarea la clubul sportiv/asociaţia sportivă                                                                 , structură 
sportivă afiliată la Federaţia Română de Polo 
declar ca am luat notă de Notificarea cu privire la prelucrarea datelor personale de către Federaţia 
Română de Polo postată pe siteul oficial al FR Polo – www.frpolo.ro - şi pe cale de consecinţă îmi exprim 
acordul expres pentru prelucrarea următoarelor date personale: 
  

Sunt de acord ca datele personale ce ţin de nume, prenume, CNP, data naşterii, locul naşterii să 
fie păstrate şi prelucrate doar în scopurile prevăzute în Legea Educaţiei Fizice şi Sportului 69/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare şi în Statutul Federaţiei Române de Polo şi nu în alte scopuri. 

 
Sunt de acord să fie folosite datele ce ţin de comunicaţii, precum email, telefon, messenger, skype, 

facebook, etc doar în scopurile prevăzute în Legea Educaţiei Fizice şi Sportului 69/2000 cu modificările 
şi completările ulterioare şi în Statutul Federaţiei Române de Polo şi fără a fi divulgate către terţi. 

 
Sunt de acord ca datele personale ce ţin de nume, prenume, CNP, data naşterii, numele structurii 

sportive la care sunt legitimat şi pentru care am drept de joc precum şi situaţia vizei anuale de sportiv să 
fie postate pe siteul oficial al Federaţiei Române de Polo în scopul folosirii de către organizatorii de 
competiţii în vederea validării înscrierii în competiţii. 
 

Datele vor fi păstrate doar în perioada prevăzută de lege şi încă maxim 5 (cinci) ani după încetarea 
relaţiei cu Federaţiei Române de Polo după care vor fi şterse şi distruse prin program specific cele în 
format electronic, iar cele în format fizic vor fi distruse cu aparatura necesară distrugerii, potrivit legii. 
 

Datele nu se vor externaliza şi divulga unor terţe persoane şi nu se va permite accesul la ele decât 
persoanelor autorizate, precum DPO (responsabil protectia datelor) al Federaţiei Române de Polo şi/sau 
cei împuterniciţi de acesta. 
 

În caz de anchetă pentru infracţiune sau orice altă ilegalitate cu privire la protecţia datelor 
personale, Federaţia Română de Polo are obligativitatea să ofere toate datele deţinute celor care 
cercetează cazul precum: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, Parchet, Comisariat, Politie, Judecatorie, etc.  
 

Sunt de acord cu toate cele menţionate mai sus 
 

Nume  
Semnătura 

 

Data 


