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     Persoana care accesează site-ul și/sau completează formularele de înscriere are la 
cunoștință faptul că informaţiile furnizate în prezentul formular vor fi folosite exclusiv în 
formele de evidență internă ale Asociației. Acestea nu vor fi folosite în scop publicitar, 
pentru a trimite mesaje nesolicitate şi nu vor fi transmise altei persoane, cu excepţia 
cazurilor în care legea obligă. Asociația respectă toate reglementările legale în materie, 
referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, repectiv Legea nr. 677/2001 şi 
reglementările subsecvente. Potrivit dispoziţiilor acestei legi, utilizatorii beneficiază de 
dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), 
de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiţiei (art. 18). Datele 
personale vor fi prelucrate numai în formele de evidență internă ale Asociației. Datele vor 
putea fi modificate oricând, direct, adresându-vă în acest sens Asociației. Datele care permit 
identificarea nu vor fi înstrăinate. Accesarea bazei de date se face numai de către persoane 
autorizate, în condiţii de securitate asigurate potrivit legii. Stocarea datelor furnizate de 
dumneavoastră pe o durată mai mare decât cea necesară pentru realizarea serviciilor 
pentru care datele au fost furnizate, se face în condiţii de securizare, potrivit legii, în scop 
statistic. Completarea prezentului formular are semnificaţia înţelegerii şi acceptării a 
modalităţilor şi condiţiilor de utilizare şi prelucrare a acestor date, aşa cum sunt ele 
descrise în prezentele condiţii de utilizare. 
     Conform dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice 
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
acestor date,  Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași are obligaţia de a 
administra ı̂n condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile speci icate, datele personale 
pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. 
 
     Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă; o persoană identi icabilă este acea persoană care poate i 
identi icată, direct sau indirect. Mai exact, înseamnă orice informații care vă identifică în 
mod direct sau indirect ca individ. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și adresa 
dumneavoastră; „Indirect“ înseamnă că acestea sunt combinate cu alte informații. 
 
     Tipuri de date cu caracter personal care sunt colectate pe parcursul procesului de 
înscriere în cadrul Asociaţiei Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași sunt detaliate mai 
jos: 
 
Nume 
Prenume 
Sex 
Adresă poștală (Stradă, nr., bloc, scara, etaj, apartament, sector, Judet, cod postal, ţara) 
Adresa de email 
Numărul de telefon (mobil) 
Data nașterii 
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ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV TRICHALLENGE TRIATLON CĂLĂRAȘI foloseşte datele cu 
caracter personal pe care le furnizaţi atunci când completaţi un formular de înscriere în 
Asociație: 

 pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a Asociaţiei Club 
Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași 

 pentru emiterea şi transmiterea către adresa poştala a comunicărilor Asociației 
 pentru a realiza comunicarea cu dumneavoastră în vederea acordării de beneficii de 

exemplu, transmiterii de invitații la evenimentele organizate de către Asociaţia Club 
Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași sau de către partenerii oficiali ai Asociaţiei 
Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași, inclusiv pentru a primi materiale 
informative de la Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași, transmise 
prin mailing, online prin email sau SMS, pentru a colecta feedback-ul 
dumneavoastra referitor la serviciile oferite de Asociaţia Club Sportiv Trichallenge 
Triatlon Călărași; 

 pentru stocarea şi analiza informațiilor din reclamaţiile dumnevoastră transmise 
telefonic, prin email, prin formularul de contact, prin reţelele de socializare sau pe 
alte canale, dacă este cazul; 

 pentru a raspunde solicitarilor dumnevoastră legate de buna funcţionare a 
Asociației. 

 
     Sunteţi obligat să furnizaţi datele cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresa 
postala completa, adresa de e-mail, data nasterii, sex, semnatura, numar de telefon mobil, 
acestea iind necesare pentru identi icarea dumneavoastră ı̂n vederea stabilirii relaţiei 
dintre dumneavoastră şi Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași. 
 
     Informaţiile ın̂registrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 
numai partenerilor contractuali din România şi alte tări din UE, ı̂n scopul menţionat ı̂n 
prezentul regulament. 
 
     Conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 beneficiați de dreptul de acces la 
date, dreptul la rectificarea și la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la 
restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție. 
 
     Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată 
trimisă către sediul ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV TRICHALLENGE TRIATLON CĂLĂRAȘI din 
Mun. Călărași, Str. Victoriei, Nr. 2A, Jud. Călărași, va răspunde în termen de 30 zile de la 
data primirii cererii. 
 
     Sunt de acord ca datele personale furnizate de mine să fie prelucrate conform Legii, în 
formele de evidenţă internă ale Asociației. 
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Data                                                                                                                     …………………………. 
 

(Nume	și	prenume	în	clar/semnătură) 
 
 

 
Cererea de aderare a fost validată/respinsă cu urm. voturi :  
 
Consiliul	Director	:		
	
1. Preşedinte : Ghioca Sebastian-Laurențiu   Da/Nu ………………… (semnătură) 
 
2. Secretar : Jeciu Alexandru-Răzvan               Da/Nu ………………… (semnătură) 
 
3. Trezorier : Manole Luca                                   Da/Nu ………………… (semnătură) 
 
 
 


