SE FOLOSEȘTE ÎN FORMAT ELECTRONIC

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE

Federația Română de Fotbal (F.R.F.) cu sediul în București, str. Sergent Șerbănică Vasile, nr.12, în calitate
de Operator de date cu caracter personal, prelucrează următoarele informații personale: nume, prenume,
adresă, e-mail, telefon, mesaje text, informații de geo-locație, imagini statice și/sau în mișcare de prim plan
sau ansamblu aflate în format digital în vederea desfășurării concursului '' Peluza Tricoloră''.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul Art.6,alin1,lit.a,f - GDPR, cu acordul persoanei vizate
în scopul și în interes legitim în vederea înscrierii în campanie, asigurării comunicării cu persoana vizată,
introducerea locației pe harta mondială a suporterilor și promovarea materialelor video pe rețele digitale.
Perioada de desfășurare a concursului este de 12 luni. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o
perioadă proporțională cu scopurile enumerate în acest document, dar nu mai târziu de data de 31.12.2021,
excepție de la acest termen pot face eventualele cerințe legale incidente.
Datele cu caracter personal prelucrate de către F.R.F. pot fi transmise către următoarele entități:
• realizatori de materiale video & audio;
• administratori, site-uri, canale media digitale și/sau medii de socializare;
• colaboratori Împuterniciți (prestatori de servicii) ai F.R.F. ce asigură buna desfășurare a campaniei și
numai în scopul realizării intereselor legitime ale F.R.F.;
Persoana vizată are următoarele drepturi în legătură cu datele sale cu caracter personal: acces și intervenție,
rectificare, actualizare, portare, blocare sau ștergere (dreptul de a fi uitat).
În condițiile în care există suspiciunea că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți solicita Operatorului
restricționarea prelucrării și/sau puteți notifica A.N.S.P.D.C.P.
Am fost informat că pot retrage prezentul consimțământ în orice moment, caz în care nu voi mai putea
participa la această campanie și în anumite condiții materialele video încărcate pe site nu vor mai fi difuzate.
Pentru suport și reclamații privind Protecția Datelor puteți contacta DPO la adresa de e-mail:
adrian.magda@gdprservicii.ro
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