
                                                                                     
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către Federația Română de Modelism (F.R.Md.) în scopul 

efectuării transferului. Datele dumneavoastră sunt stocate pe durata necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor 

fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. 

Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către F.R.Md. pot să își exercite drepturile de acces la date, 

de rectificare, ștergere, restricționare, de opoziție în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 și 21 din Regulamentul 

General privind Protecția Datelor (RGPD), printr-o cerere trimisă pe adresa federației sau la e-mail gdpr@frmd.ro.   

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP). Pentru 

mai multe informații despre politica noastră de confidențialitate puteți accesa site https://frmd.ro   

 

__________________________________________________________________________________ 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM 

CERERE DE TRANFER SPORTIV 

Subsemnatul(a),………………………………………...…, născut(ă) la data de ...................................., 

în localitatea ............................................................., județul .................................................................... 

cu datele de identificare CNP...................................................................... și act de identitate ............... 

seria.............., numărul ......................., emis de ................................................, la data de ...................... 

cu domiciliul stabil în județul ........................................, localitatea ......................................................... 

str. ..........................................., nr. ..............................., bl. .........., scara ............, etaj ........., ap. ........... 

sector ..............., telefon ......................................., e-mail ........................................................................, 

 legitimat(ă) la C.S./A.C.S. ……………………………………………………………………………..., 

având licența națională..........................................., în ramura .................................................................. 

Prin prezenta, solicit aprobarea transferului meu de la C.S./A.C.S. .........................................................,  

din localitatea ..................................................., afiliat la F.R. de Modelism din anul .............................,  

la C.S./A.C.S. ..................................................................., din localitatea ...............................................,  

afiliat la F.R. de Modelism din anul ........................... 

Solicit acest transfer din următoarele motive : 

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................... 

Menționez că în anul competițional precedent am participat / nu am participat la competițiile 

cuprinse în Calendarul competițional al FRMd și am / nu am obligații față de clubul cedent. 

Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în această cerere sunt conforme cu realitatea. 

 

Data: ...../....../............                                                                                   Avizul clubului                                                                                                               

                                                                                                              care primește transferul, 

............................................. 

 (semnătura sportiv/sportivă)                                                                                                         

                                                                                                   …...…………..........................................                                                          

                                                                                                                                  (Nume, prenume,funcție,semnătură)  

 

mailto:gdpr@frmd.ro
https://frmd.ro/

