POLITICA PRIVIND SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Întrucât din 25 mai 2018 se aplică obligatoriu în toate statele membre UE Regulamentul nr. 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”),
prin informarea de față vă aducem la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale
și la drepturile pe care le aveți conform legislației europene și naționale în vigoare.
1. Informații generale
Noi, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM, cu sediul în București, sector 2, str. Vasile Conta
nr.16, având CUI 4203784, act autorizare nr. 49/F/2001, („Federația“), reprezentăm Operatorul în
conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Instituției cu protecția datelor sunt e-mail:
dpo@frmd.ro, telefon : 0726048001.

2. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:
Scopul principal al Federației este organizarea și controlul practicării modelismului în România,
extinderea modelismului pe întreg teritoriul țării, precum și aplicarea unui sistem organizat de selecție,
pregătire și participare în competiții în vederea dezvoltării activității de performanță și obținerea de
rezultate de prestigiu pe plan național și internațional.
Federația are o structură conformă cu ramurile sportive de modelism subordonate, respectiv
aeromodelism, navomodelism, automodelism, rachetomodelism și prelucrează datele dvs. cu caracter
personal în următoarele scopuri:
 Aprobarea, înregistrarea și eliberarea documentelor de legitimare și transfer pentru sportivii din
ramurile sportive de modelism subordonate și evidențierea acestora pe platforma Registrului
Sportiv Național ;
 aprobarea cererilor de organizare și participare la competiții;
 atestarea pregătirii practice a piloților la distanță;
 verificarea solicitărilor în vederea acordării diferitelor titluri sportive și premieri, întocmirea
dosarelor și înaintarea acestora către Ministerul Tineretului și Sportului;
 stabilirea Calendarului competițional anual pe ramuri;
 organizării unor competiții sportive naționale și internaționale, evenimente care implică
înregistrarea rezultatelor și realizarea de clasamente pe fiecare competiție, ramură sportivă sau la
nivel de federație și publicarea acestora pe site-urile FRMd, a federațiilor și organizațiilor
internaționale la care suntem afiliați;
 stabilirea loturilor naționale ce vor reprezenta România la diverse competiții internaționale;
 acordarea unor diplome, distincții și premii;
 prezentarea pe site-ul propriu, a Biroului federal, comisii tehnice pe ramură sportivă, Antrenori
emeriți, Maeștri emeriți ai sportului, Maeștri ai sportului, diverse competiții, sponsori, sportivi și
alte personalități din sfera ramurilor sportive din subordine;
 efectuarea operațiunilor de încasare/plată;
 încheierea și derularea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de arbitraj, de
activitate sportivă, achiziție, sponsorizare, etc);

 activități de recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din
cadrul federației, precum și a viitorilor sportivi sau antrenori;
 promovarea unor acțiuni și evenimente;
 pentru analize interne destinate îmbunătățirii activităților, precum și pentru raportările către
Ministerul Tineretului și Sportului și alte instituții abilitate;
 în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Instituției;
În Federația Română de Modelism sunt prelucrate următoarele categorii de date:
 Nume și prenume, codul numeric personal, data și locul nașterii, licența națională, fotografia și
semnătura sportivului, pentru eliberarea legitimației de sportiv în cadrul unui club afiliat;
 Nume și prenume, funcția și semnătura antrenorului și a conducătorului clubului care cere
legitimarea unui sportiv;
 Nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu și semnătura părintelui/tutorelui, precum și datele
menționate anterior pentru sportiv, antrenor, conducător club, atunci când se solicită legitimarea
unui sportiv minor;
 Nume și prenume, data și locul nașterii, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresa de
domiciliu, numărul de telefon, adresa de email, numărul legitimației/licenței și semnătura pentru
sportivul care solicită transferul de la un club sportiv la alt club sportiv. Cu aceeași ocazie se
prelucrează datele clubului pentru care se cere transferul atunci când se acordă avizul;
 Numele și prenumele, numărul legitimației/licenței sportivului precum și numele, prenumele și
semnătura conducătorului clubului care dă acordul de transfer;
 Numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei desemnate pentru
organizarea/coordonarea unei competiții, în vederea elaborării și publicării Calendarului
competițional;
 Nume, prenume și semnătura antrenorului, precum și numele, prenumele și licența pentru
sportivi, cu ocazia înscrierii la competiții;
 Numele, prenumele, adresa de domiciliu, CNP, seria și numărul actului de identitate, semnătura
pentru persoanele care prestează servicii de arbitraj sau alte activități sportive;
 Toate datele cu caracter personal pe care le conține dosarul întocmit și depus de sportiv pentru
obținerea Titlului de Antrenor Emerit, Maestru Emerit al Sportului sau Maestru al Sportului;
 Numele, prenumele, rezultate, premiu, pentru sportivii, antrenorii și colectivul tehnic propuși
pentru premierea de către MTS;
 Numele, prenumele, rezultatele, premiile pentru sportivii, antrenorii și cluburile, precum și
numele și prenumele colaboratorilor, în vederea întocmirii Rapoartelor de activitate;
 Răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare.
Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială și etnică, opiniile politice,
convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele
referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.
Federația NU colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile
pentru a le stoca.

3. Cum colectăm datele caracter personal care vă privesc
Pentru Federația Română de Modelism, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind
o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este
o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau
la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale.
Federația Română de Modelism procesează datele cu caracter personal ale antrenorilor, sportivilor
(români și străini), tutorii sportivilor (în cazul sportivilor minori), arbitrilor, personalului auxiliar al
cluburilor afiliate precum și personalul propriu, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau
comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, poștă, întâlniri, participare la evenimente
etc), colaboratori, alte persoane fizice.
În cazul persoanelor enumerate mai sus, Federația colectează datele cu caracter personal astfel:
 Direct de la cluburile afiliate pentru legitimarea sportivilor și transferul acestora prin următoarele
modalități: contact direct în cadrul întâlnirilor de la sediul federației, telefonic, primirea de date
pe email/ fax, trimiterea de cereri și completarea unor documente conform regulamentelor
Federației Române de Modelism;
 Direct prin vizită la sediu pentru CV-uri în vederea angajării pe posturile vacante din cadrul
federației, pentru semnarea diferitelor documente atunci când sunteți parteneri de contracte;
 Indirect din următoarele surse: prin participarea la competiții interne și internaționale sau în
cazul în care accesați pagina noastră de pe site.
4. Temeiul juridic al prelucrării
Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile
menționate mai sus este:
 Legislația cu incidență în activitatea Federației în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
 Consimțământul dumneavoastră atunci când prelucrarea nu are la bază o obligație legală sau nu
decurge din îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin conform obiectivelor și atribuțiilor
stabilite prin Statut, Regulamente și Proceduri ale Federației.
5. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:
Datele transmise terților vor fi adecvate, relevante și limitate prin raportare la scopul pentru care au fost
colectate și care, permite transmiterea către un terț. Pentru realizarea scopului pentru care au fost
colectate vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor destinatari conform prevederilor
legale cum ar fi: Autorități și persoane care ne solicită datele dumneavoastră în temeiul legii,
Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerul Educației Naționale și instituțiile din structura acestuia,
Federațiile și Organizațiile internaționale la care suntem afiliați (FAI, CIAM, NAVIGA, EFRA, FEMA),
organizatorii de competiții internaționale, Sponsori, Furnizori de servicii și parteneri contractuali
(consultanți, experți contabili, cenzori, auditori), Agenții de turism, Unități de cazare, Servicii de
curierat.

Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună
credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor
legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga
informațiile dvs.
În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite
datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca
aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web.
6. Transferarea datelor cu caracter personal
Conform prevederilor legale Federația poate transfera date cu caracter personal atât la nivel național, cât
și internațional.
 Transferul datelor cu caracter personal la nivel național
 vom transfera date când sunt solicitate în mod legal de autorități ale statului sau în cazul unei
obligații legale ce ne revine;
 vom transfera date atunci când la mijloc se află un interes al dumneavoastră.
În toate aceste situații vom transfera datele dumneavoastră numai dacă suntem siguri că legea ne cere să
o facem.
 Transferul datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE)
Nu transferăm date în afara SEE.
Atunci când vom fi puși în situația de a transfera date în SEE sau în afara SEE le vom efectua numai
dacă sunt oferite suficiente garanții privind securitatea datelor.
7. Durata păstrării
Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Federație pentru o perioadă care nu depășește
perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în
virtutea obligațiilor legale aplicabile Instituției. De regulă datele dumneavoastră se păstrează pe perioada
cât sunteți înscris și legitimat în cadrul unui club și un termen de 3 ani conform legislației aplicabile în
domeniul prescripției. De asemenea în funcție de legislația în vigoare datele pot fi păstrate și pe alte
perioade de timp.
De regulă datele dumneavoastră personale vor fi stocate conform perioadei stabilită prin Nomenclatorul
Arhivistic al Federației noastre aprobat conform prevederilor legale instituite de Legea nr.16/1996
privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
La expirarea perioadei de stocare Federația pune în aplicare măsurile prevăzute prin procedurile de lucru
de eliminare a datelor cu caracter personal pentru care nu mai există temei legal de prelucrare.

8. Drepturile dumneavoastră
Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe
lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a
datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se
bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza

consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii
unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.
Dreptul de acces - înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm
sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și
la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format
structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date
să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci
când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când
are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are
drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de
a vă opune prelucrării în orice moment.
Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal
inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția
cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea
datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre
următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru
prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter
personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei
obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societății informaționale.
Dreptul la restricționarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea
datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar
dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în
cazul în care Federația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care
persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale
operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
 la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România sau
 prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta
informare sau în legătură cu utilizarea de către Federație a datelor personale, vă rugăm să contactați
Responsabilul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise
mai jos.
Ne puteți contacta:

 Prin email - la adresa: gdpr@frmd.ro sau
 Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă - la Sediul Federației (la adresa
menționată la pct. 1);
Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei informări privind protecția datelor
dumneavoastră – puteți găsi pe pagina web a Instituției – secțiunea Protecția Datelor.

