DECLARAȚIE
de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
pentru GRAND PRIX ONLINE
Am luat la cunostinta despre prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 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
(Regulamentul general privind protecția datelor). Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces,
de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal, precum și ale copilului/copiilor meu/mei
minor/minori urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Grand Prix Online doar în scopurile prevăzute
de legislație.
1. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru: –
comunicarea cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor conform
reglementărilor în vigoare.
2. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de
profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice
pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile
cu scopurile pentru care le-am colectat.
3. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea
intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale.
4. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le
furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Vă rugăm să ne
aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la
identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.
Utilizarea imaginii, numele și asemănarea
1. Înțeleg și accept că Grand Prix Online și / sau organizatorul evenimentului (sau orice terță parte care
acționează în numele sau cu autorizarea acestor părți menționate anterior) poate filma, fotografia sau
înregistra și folosi altfel numele, asemănarea, aspectul, vocea și acțiunile mele în timpul și în legătură cu
evenimentul menționat (astfel de filme, fotografii sau înregistrări fiind „Materiale”), fără a se limita la
cele de mai sus, pot fi difuzate, transmise, face publicitate, diseminare sau exploatare în orice fel a
Materialelor în totalitate sau parțial, în mod direct sau non-direct în orice și toate mijloacele de
comunicare (indiferent dacă există în prezent sau nu și inclusiv, pentru a evita îndoielile, mass-media
tipărită și media online) în scopul promovării evenimentului, de asemenea înțeleg și accept că Grand Prix
Online și / sau organizatorul evenimentului Provocarea Campionilor (sau orice terță parte care
acționează în numele sau cu autorizarea acestor părți menționate anterior) poate folosi în orice și toate
mijloacele menționate filmările, pozele, înregistrările trimise sau încărcate de mine pe site-ul oficial al
Grand Prix Online în scopul promovării evenimentului în media tipărită și media online.
2. În plus, înțeleg și accept că utilizarea materialelor menționate mai sus va fi gratuită și fără nicio cerință
de consimțământ, aprobare sau renunțare ulterioară.
Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităților publice, precum și
altor instituții abilitate (de exemplu: A.N.A.F., A.N.F.P., I.T.M., A.N.I, la solicitarea instanțelor
judecătorești sau a organelor de cercetare penală etc.).
În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter
personal pe platforma Grand Prix Online.

