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ANEXA 3. la Regulamentul de acordare a premiilor pentru sportivii și antrenorii care au obținut performanțe 

deosebite la nivel național și internațional în anul competițional 2021-2022 

 

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/a _____________________________________, posesor al C.I. seria_____, 

nr.________________eliberat de ________________________________, îmi exprim acordul să pun 

la dispoziția Consiliului Județean Brașov următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, date 

din cartea de identitate,  cont bancar, date de contact (telefon, e-mail). 

 

Sunt de acord și înțeleg că, prelucrarea datelor de mai sus se va realiza de către compartimentele 

de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, cu respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) 2016/679 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), în scopul punerii în aplicare 

a prevederilor “Regulamentului de acordare a premiilor pentru sportivii și antrenorii care au obținut 

performanțe deosebite la nivel național și internațional în anul competițional 2021-2022. 

 

Am luat cunoștință, potrivit dispozițiilor art. 13 – 21 din RGPD, că am dreptul de a fi informat 

cu privire la modul în care Consiliul Județean Brașov prelucrează datele cu caracter personal furnizate, 

dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea datelor (dacă acestea sunt inexacte 

sau incomplete) sau de a solicita ștergerea acestora  (în cazul în care nu mai există un temei pentru 

prelucrarea acestora), dreptul la portabilitatea datelor (de a obține o copie a datelor sau a unora dintre 

datele furnizate pentru a le folosi în scop propriu) și dreptul de opoziție (de a mă opune prelucrării 

datelor cu caracter personal)i. De asemenea, am luat la cunoștință că, în condițiile legii, am  dreptul de 

a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. 

 

Am fost informat(ă) că am dreptul, în condițiile legii, să îmi retrag acordul de prelucrare a 

datelor personale, în orice moment, printr-o cerere scrisă întemeiată, datată şi semnată, depusă la sediul 

Consiliului Județean Brașov, însă în acest caz nu voi putea beneficia de acordarea premiilor prevăzute 

de Regulamentul sus-menționat. 

 

Declar că am înțeles conținutul prezentului Acord și îmi exprim consimțământul pentru 

procesarea datelor mele cu caracter personal în scopul descris mai sus.  

 

__________________                                              _________________________________ 

          Data                                                                                         Nume, prenume, semnătura 

 

  

 

 
i Pentru clarificări și/sau informații suplimentare vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (DPO), 
desemnat la nivelul Consiliului Județean Brașov, la adresa de contact gdpr.dpo@cjbrasov.ro. 
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