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NOTA DE INFORMARE 
 

 
FEDEREAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL (F.R.F.) în calitate de Operator de date 

împreună cu împuterniciții sau reprezentanții săi, prelucrează date personale în scopul 

și condițiile indicate în prezenta Notă de Informare .  

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul Art.6(1)pct.a din GDPR cu 
scopul înregistrării candidatului în vederea obținerii Licenței UEFA Grassroots (D) 
precum și pentru îndeplinirea oricăror acțiuni conexe acestui proces. 

Prelucrarea datelor personale de către Operator se va efectua pe toată perioada cât 
persoana solicitantă va beneficia de Licența UEFA Grassroots ,excepție de la această 
regulă putând face eventualele prevederi legale incidente.  

Datele cu caracter personal prelucrate de către F.R.F. sunt transmise către : 

 organizatorul programului ,respectiv UEFA; 

 sponsori ai programului ; 

 diverși colaboratori Împuterniciți (prestatori de servicii) ce asigura buna 
desfășurare a programului ,datele personale fiind prelucrate conform 
instrucțiunilor stricte trasate de către F.R.F. si numai în scopul realizării 
intereselor sale legitime. 

Persoanele vizate au dreptul de acces si intervenție (rectificare, actualizare, portare, 
blocare sau ștergere) asupra propriilor date cu caracter personal. 

Retragerea prezentului consimțământ se poate face în orice moment ,ne având însă 
un efect retroactiv, prin notificarea scrisă a Operatorului, transmisă prin poștă sau 
depusă personal (cu dovedirea identității solicitantului) la sediul F.R.F. din București 
str. Vasile Șerbănică, nr. 12, sect.3 .  

În cazul exercitării dreptului de retragere a acordului de prelucrare date , solicitantul va 
renunța implicit și la calitatea de Licențiat al UEFA Grassroots . 

Dacă există suspiciuni privind încălcarea drepturilor persoanelor vizate conform GDPR 
, se poate solicita restricționarea prelucrării sau se poate notifica A.N.S.P.D.C.P. 

Pentru suport privind Protecția Datelor puteți contacta D.P.O. al F.R.F. la adresa de  
e-mail: adrian.magda@gdprservicii.ro 
 
 (*) - solicitantul trebuie să aibă vârsta de peste 16 ani 


