ACORD
privind PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRACTICANTI
in cadrul evenimentelor FNQR
 Numele si Prenumele ..............................................................................................
(în calitate de Persoana Vizata)
 Numele si Prenumele - ..............................................................................................
(în calitate de Reprezentant al minorului cu vârsta sub 16 ani )
 Numele și Prenumele minorului (vârsta sub 16 ani) - ................................................................
..........................................................................................................
Am fost informat cu privire la faptul că Operatorul prelucrează datele mele cu caracter personal în conformitate
cu prevederile legale în materie și că prelucrarea se realizează într-o manieră care asigură confidențialitatea şi
securitatea datelor prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate luate de Operator.
1. Reprezintă date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa, data nașterii, CNP, e-mail, telefon, situația
medicală, fizică si psihică, furnizate Operatorului, conform adeverinței medicale.
2. Am fost informat şi înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal sus-menționate se realizează în scopul
participării la evenimentele FNQR/Asociațiilor membre /trainerilor și pot fi contactat de aceștia pentru a
primi mesaje și informații cu privire la activitățile oferite de aceștia, invitații de a participa la studii şi/sau
sondaje.
3. Am fost informat că baza legală pentru colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal sus-menționate
pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este reprezentată de consimțământul meu neechivoc, în
calitate de persoană vizată.
4. Am fost informat şi înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza atât timp cât este necesar
pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzuta de dispozițiile legale aplicabile.
5. Am fost informat şi înteleg că datele personale ar putea fi transferate către societăți ce ar putea presta servicii
în legatură cu scopurile prelucrării ( ex: contabilitate, IT) sau către autorități în virtutea unor obligații legale,
transferul urmând a fi făcut în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Am fost informat că operatorul nu
intenționeaza să transfere datele personale în țările aflate în afara Spațiului Economic European.
6. Am fost informat şi înțeleg că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679,
astfel:
 Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care mă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective
şi la informațiile prevăzute de lege;
 Dreptul de rectificare a datelor, respectiv dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care mă privesc;
 Dreptul la ştergerea datelor, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului ştergerea datelor cu
caracter personal care mă privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege;
 Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea
prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege;
 Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care mă privesc şi
pe care le-am furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit
automat şi dreptul de a transmite aceste date altui operator;
 Dreptul de opoziție, respectiv dreptul de a mă opune în orice moment, din motive legate de situația mea
particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al creării de profiluri, potrivit
legii.
 Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, pentru oricare din scopurile sus-menționate, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 Dreptul de a fi notificat de operator în caz de încălcări privind securitatea datelor.
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Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, care
va cuprinde solicitările formulate şi motivele acestora, către FNQR adresa de e-mail privacy@qilingong.com
sau telefonic +40 774 586 343
7. De asemenea, am fost informat că am dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de
Regulamentul UE 2016/679, care mi-au fost încălcate.
8. Mi s-a adus la cunoştință faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal sus-menționate
determină imposibilitatea FNQR de a mă contacta în legatură cu aceasta, de a-mi transmite informații cu
privire la activitățile sale, invitații de a participa la studii şi/sau sondaje etc.
9. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în
scris FNQR în timp util.
10. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la evenimente care nu au implinit 16 ani
este necesar consimțământul meu in calitate de reprezentant legal ( părinte, tutore).
11. Datele personale sunt stocate de Operator sau de parteneri ai Operatorului, furnizori specializați de servicii
de stocare date ( hosting, cloud etc) care oferă garanții legale în acest sens. Aceștia nu dețin dreptul de
acces, de intervenție, de transmitere către terți a acestor date, cu excepția operațiunilor solicitate de
Operator.
12. La cererea organizațiilor sau autorităților competente (organizații de supraveghere, poliție, parchete,
instanțe etc), datele personale vor putea fi comunicate, in condițiile legii.
13. In calitate de participant la evenimentele FNQR sunt / nu sunt de acord cu efectuarea de filmări, fotografii
individuale si/sau de grup în care sa apara imaginea mea, cu stocarea și publicarea acestora, inclusiv in
mediul online, în scopul prezentării și promovarii QilinGong, dupa cum reiese din Bifa sau X-ul aplicat în
căsuțele de mai jos.
14. In cazul in care nu sunt de acord cu aparitia imaginii mele in fotografii sau filmari (video) am luat la
cunostinta ca este deplina mea responsabilitate de a evita zona de filmare/fotografiere, voi urmari cand se
filmeaza/fotografiaza și voi avea grija sa nu apar in zona respectiva, si astfel, imi asum intreaga
responsabilitate in acest sens.
SUNT DE ACORD ca datele mele personale sa fie prelucrate de FNQR/Asociație/ trainer in scopurile de mai sus.
Dau prezentul ACORD ca urmare a informarii complete cu privire la toate drepturile prevazute de Regulamentul
UE nr.679/2016
 DA
 NU
SUNT DE ACORD ca filmarile/fotografiile care se vor realiza in cadrul evenimentelor din cadrul FNQR și care vor
conține si imaginea mea, să fie folosite de către FNQR/Asociație/ trainer numai în scopul prezentării și
promovării QilinGong.
 DA
 NU
Data

Numele si prenumele (în clar)

......................................

.........................................................

Mă legitimez cu
BI / CI seria.........., nr......................, eliberat la data de.................................................
Sau
CNP..........................................................

Semnătura..............................
Intocmit conform REGULAMENTULUI NR.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si conform legii nr.190/2018
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