
Politica de Confidentialitate a Datelor cu Caracter Personal  

din cadrul Clubului Sportiv Delmadi Piatra Neamt 

Clubul Sportiv Delmadi Piatra Neamt (denumită în cele ce urmează C.S.DELMADI), 

ca urmare a intrării în vigoare a reglementărilor privin protecţia datelor personale, 

conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului 

European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, este considerată operator de date personale. 

In acest sens, dată fiind importanţa protecţiei confidenţialităţii datelor cu caracter personal 

pentru membri săi, vă comunicăm modul in care sunt colectate, utilizate, publicate, 

transferate şi stocate informaţiile cu caracter personal ale acestora. 

Prezenta Politică de Confidenţialitate se aplică tuturor documentelor, electronice sau 

imprimate, precum şi site-urilor web, instrumente ale activităţii C.S.DELMADI. 

Clubul Sportiv Delmadi Piatra Neamt colectează următoarele date personale: 

În cazul emiterii şi vizării legitimaţiilor pentru sportivi: 

 Nume şi prenume; 

 Nume şi prenume părinţi; 

 Adresa; 

 Data şi locul naşterii; 

 C.N.P.; 

 Serie şi număr carte de identitate/certificat de naştere; 

 Situaţia medicală (exclusiv avizul medical exprimat prin fraza "Apt efort fizic"). 

 

          În  cazul înscrierii la o competiţie organizată de CS DELMADI  sau de  Federaţia 

Română de Nataţie şi Pentatlon Modern şi/sau sub autoriatea acesteia: 

 Nume şi prenume, 

- Vârsta; 

- Palmares sportiv (performanţe anterioare); 

 Situaţia medicală (exclusiv avizul medical exprimat prin fraza "Apt efort fizic"); 

 



 

 

 Pentru datele de mai sus este solicitat consimţământul in umătoarele documente: 

 pentru sportivii noi legitimaţi: prin completarea cererii de legitimare tip F.R.N.P.M. 

2019; 
 pentru sportivii deja legitimaţi: prin completarea formularului "Consimţământ   

privind datele personale". 

Utilizarea şi partajarea informaţiilor 

In informatiile colectate sunt utilizate în următoarele scopuri: 

 pentru eliberarea legitimaţiilor de sportiv şi acordarea vizei anuale; 

 pentru gestionarca bazei de date a C.S DELMADI, realizarea de statistici, 

clasamente, prognoze, etc.; 

  pentru intocmirea clasamentelor competiilor sportive organizate de C.S.DELMADI 

 

Aceste informatii pot fi partajate cu urmatoarele institutii: 

 Ministerul Tineretului si Sportului; 

 Comitetul Olimpic si Sportiv Roman: 

 Federatia Internationala de Natatie Amatori (FINA) 

 Liga Europeana de Natatie (LEN); 

 Alte instituti abilitate, la cererea acestora, cu respectarea prevederilor legale. 

Mentinerea sigurantei datelor cu caracter personal: 

Datele personale sunt stocate electronic si fizic la sediul C.S.DELMADI . De asemenea, 

pe paginile web ale C.S.DELMADI se regasesc informatii privind palmaresul sportiv. 

Protectia datelor este tratata cu seriozitate, prin implementarea unor masuri 

corespunzatoare, fizice si tehnice, pentru a proteja informatiile colectate. Totusi exista 

posibilitatea ca masurile noastre de securitate sa nu fie absolute, existand anumite riscuri 

inerente spatiului virtual. 

Drepturile detinatorilor de date personale (sportivi, antrenori, oficiali): 

 Dreptul de a fi informat gratuit: 

 Dreptul de a avea acces la datele proprii; 



 Dreptul de interventie pentru: modificare, actualizare, stergere, a nu fi 

partajate: 

 Dreptul de opozitie; 

 Dreptul de a face plangere la A.N.S.P.D.C.P. sau in justitie: 

 Dreptul de a fi uitat; 

 Dreptul la portabilitatea datelor. 

 

Termene privind stocarea datelor 

Stocarea datelor cu caracter personal va fi efectuata pe perioada desfasurarii activitatilor 

sportive, la care se adauga 0 perioada de gratie de 5 (cinci) ani. Dupa aceasta perioada 

datele personale vor fi sterse din bazele de date si eliminate fizic. 

Palmaresul sportiv va fi pastrat pe o perioada nederminata, devenind parte a rezultatelor 

istorice ale competitilor.  

 

 

 

 

Presedinte, 

       Zaharia Adrian 

  


