NOTA INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulație a acestor date ("GDPR"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea
unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
Considerăm că este un moment potrivit sa vă informam cum protejăm datele dvs. personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.
În calitate de Operator de Date, suntem responsabili de modul în care vă prelucrăm datele personale. Ne raportăm cu seriozitate la informaţiile
confidenţiale care vă privesc şi suntem pe deplin angajaţi în a vă proteja permanent datele personale. Vom procesa datele d-voastră personale în
conformitate cu legile de protecţie a datelor, aderând la principiile (aplicabile), cuprinse în GDPR.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM
Asociația Clubul Sportiv TENGU denumit în continuare Clubul TENGU prelucrează o serie de date cu caracter personal, respectiv:
- datele cu caracter personal ale copilului minor (date de identificare – nume, prenume, vârsta), dezvăluite în mod direct de părinții acestuia către
Centrul TENGU;
- datele cu caracter personal ale părinților (date de identificare și de contact - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon,ID de facebook
dezvăluite în mod direct de aceștia către Clubul TENGU.
În temeiul art. 9 din Regulamentul general privind protecția datelor, colectăm și prelucrăm date considerate de Regulament ca fiind date cu caracter
sensibil, cu privire la propria persoană date pe care le-ați dezvăluit în mod direct către Clubul TENGU, cum ar fi date medicale sau date referitoare la
starea de sănătate.
ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Clubul TENGU prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii și executării contractului, pentru îndeplinirea unei obligații legale, în baza
unui interes legitim sau în baza consimțământului, după caz.

Clubul TENGU prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații legale, respectiv pentru a realiza:
- îndeplinirii obligației noastre legale de păstrare a evidenței contabile;
- îndeplinirii obligației legale de arhivare.
Clubul TENGU prelucrează datele cu caracter personal în interes legitim, pentru a realiza:
-

Întocmirea abonamentelor lunare și a fișelor de prezență;

-

Evaluarea pregătirii sportive, formulare de cerere, evaluări, observaţii care vă privesc, pentru a vă asista / evalua dezvoltarea sportivă şi /
sau pentru a ne asigura că sunteţi supervizat şi monitorizat în mod corespunzător.

Clubul TENGU va prelucra datele cu caracter personal în baza consimțământului dvs., pentru prelucrarea în temeiul art. 9 din GDPR, a unor date
considerate sensibile cu privire la propria persoană, cum ar fi: date medicale sau date referitoare la starea de sănătate și date biometrice cuprinse în
fotografii sau înregistrări video.
Prin semnarea prezentei Note de Informare îmi exprim consimțământul în mod expres pentru prelucrarea datelor medicale sau referitoare la starea
de sănătate, date pe care le-am comunicat în mod direct Clubului TENGU.
DECIZIE AUTOMATĂ / PROFILARE
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu
privire la dumneavoastră. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

TRANSMITEREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Clubul TENGU nu transmite datele dvs. cu caracter personal terților, exceptie fiind cazurile în care acestea sunt solicitate de către autoritățile statului
(de ex.: Poliția Română, Jandarmeria Română, Serviciul de Ambulanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență).
CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele dvs. personale sunt prelucrate până la sfârșitul anului calendaristic curent și după cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile
în domeniu, inclusiv, dar fară limitare, la dispozițiile privind arhivarea.
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CARE SUNT DREPTURILE D-VOASTRĂ
Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte
cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri
prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ți furnizat, într-un format care poate fi citit automat
sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.
Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obtine intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima
propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei solicitări scrise la sediul nostru din Cluj-Napoca, Str. I C Bratianu
nr 41, ap 10, Jud. Cluj, sau prin E-mail, la: dataprotect@Clubul tengu.ro

Aveţi dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care aveţi
îngrijorări referitoare la modul în care v-am procesat datele personale.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea acestor date cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.
Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare adresată Clubul ui TENGU.
Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa: dataprotect@Clubul tengu.ro

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului.
Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile indicate mai sus.
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