ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a............................................................................................ Data nașterii ……………………………………...
IDNP................................................................................., Buletin de identitate........................................................................
Adresa domiciliului/reședinței....................................................................................................................................................
Tel. ……………………………………………………….. email ……………………………………………………….……
Prin prezentul acord îmi exprim în mod expres consimțământul la prelucrarea de către Federația Moldovenească de Fotbal
(FMF) a datelor mele cu caracter personal, care sânt oferite de către mine, în scopul participării/înregistrării în cadrul
Proiectului „UEFA Playmakers Programme”, organizat sub egida FMF, inclusiv pentru introducerea acestor date în
sistemul de gestiune a bazelor de date „COMET”.
Confirm că sânt informat/ă cu prevederile art. 12 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Confirm că mi s-au adus la cunoștință drepturile mele prevăzute în art.12-18 din Legea nr. 133/2011 (dreptul de a fi
informat, dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de a mă adresa în instanța de judecată, în contextul
prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal ce mă vizează).
Am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și
confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 1123/2010 „Privind
aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaționale de date cu caracter personal”.
Am fost informat/ă că, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea realizării atribuțiilor FMF pentru
implementarea/desfășurarea proiectului și participarea/înregistrarea în cadrul Proiectului „UEFA Playmakers
Programme” și aceste date vor fi prelucrate/stocate pe perioada realizării proiectului.
Am fost informat/ă că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce la
cunoștința FMF date veridice, precum și orice modificare survenită asupra datelor mele personale.
Am fost informat/ă că datele cu caracter personal pot fi împărtășite cu organizațiile internaționale FIFA/UEFA sau alți
parteneri de proiect, inclusiv prin înregistrarea în sistemul de gestiune a bazelor de date „COMET”. Partenerii menționați
nu au dreptul să utilizeze datele în scopuri proprii.
Am fost informat/ă că datele mele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților publice precum și altor instituții
abilitate la solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală, inclusiv, pentru transmiterea acestor
date organelor competente în scopul verificării lipsei antecedentelor penale.
În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul
FMF.
Condiții speciale
Accept utilizarea fotografiilor/spoturilor video, în care figurează imaginea mea, în scopuri
promoționale și de cercetare, necesare realizării obiectivelor proiectului.
Accept să fiu contactat/ă de către reprezentanții partenerilor implicați în proiect, în scopuri
de cercetare, necesare realizării obiectivelor proiectului, prin:

DA

NU

e-mail
telefon

Semnătura …………………………….

Data …………………………………

Atenție ! Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr.0001261 înregistrat în Registrul de evidenţă
al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile
prevăzute de Legea Nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

