Notificare membrii MCR
ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MIORITIC CLUB ROMANIA, cu sediul in str. Virgil Onitiu, nr. 19, Timisoara, jud. Timis, înregistrată în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul CIF 16999027 din 02.12.2004, numit in continuare ca MCR, avand in
vedere prevederile din Legea 677/2001 si Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor - GDPR), cu Legea
de punere in aplicare a prevederilor GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), aduce la cunostinta dl/d-na
_______________________________________________________________________________,
membru al MCR, in conformitate cu art. 13 din GDPR, urmatoarele/
1.
Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare,cum ar fi : nume, si prenume,
adresa de domiciliu, telefon, numar si seria actului de identitate, data nasterii, CNP, cod IBAN, imagine (foto),
date privind starea de sanatate, date privind persoanele aflate in intretinere, daca este cazul, etc., “date
personale”, inclusive documentatia suport pe care sunt furnizate aceste date cu caracter personal, vor fi
colectate, prelucrate si stocate si vor fi folosite:
a. In scopul afisarii pe site-ul clubului a listei membrilor MCR, precum si a rezultatelor competionale
(date si imagini) obtinute de acesta. Temeiul juridic este articolul 6, aliniatul 1, litera a, prelucrarea se face ca
urmare a obtinerii consimtamantului acestuia
b. In vederea dobandirii calitatii de membru MCR conform statut MCR. Temeiul juridic este articolul 6,
aliniatul 1, litera a, prelucrarea se face ca urmare a obtinerii consimtamantului acestuia
c. In vederea unor recompense de care ar putea beneficia membrii clubului pentru merite deosebite,
conform statut. Temeiul juridic este articolul 6, aliniatul 1, litera b din GDPR, prelucrarea se face ca urmare a
obtinerii consimtamantului acestuia
d. In vederea comunicarii dintre MCR si membrii acestuia. Temeiul juridic este articolul 6, aliniatul 1,
litera b din GDPR, prelucrarea se face ca urmare a obtinerii consimtamantului acestuia
e. In vederea realizarii catalogului de expozitie si/sau selectie.
f. In vederea primirii de noi membrii, a documentelor de aderare si anumitor documente ce
vizeaza relatiile din cadrul clubului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este articolul 6, aliniatul
1, litera b din GDPR, respectiv prelucrarea este necesara pentru relatiile membru /club.
g. In vederea obtinerii unor beneficii, conform politicii de recompensare MCR. Temeiul juridic este
articolul 6, aliniatul 1, litera a, prelucrarea se face ca urmare a obtinerii consimtamantului acestuia
h.Pentru scopurile mentionate la punctul b, refuzul persoanei de a furniza datele personale catre
Consiliul Director al MCR duce la imposibilitatea Consiliului Director de a analiza cererea de aderare invederea
aprobarii sau respingerii acesteia.
2. Transferul datelor personale ale membrilor MCR, in cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate in
scopurile mentionate mai sus, vor fi transferate urmatoarelor terte parti:
a. Furnizorul de servicii de curierat, atunci cand sunt documente de transmis care il implica pe
membrul de club si doar acele date personale minime necesare serviciilor de livrare (nume, prenume,
adresa, telefon)
3. Stocarea si pastrarea datelor personale de catre MCR se va face pe toata durata desfasurarii
activitatii in cadrul MCR si dupa cum urmeaza

a. Datele personale ce se regasesc in documente justificative (cererea de inscriere in MCR, datele
personale inscrise in chitantierul de plata a cotizatiei anuale si/sau inscrierii in club, a datele personale inscrise
in lista de prezenta in cadrul sedintelor de club, a datelor personale din procesul verbal al sedintelor de club,
cererile de inscriere la expozitiile de club si/sau selectie, catalogul de expozitie si/sau selectie, datele personale
inscrise in declaratia de monta si fatare precum si alte acte si declaratii ale membrilor MCR, pe care acestia le
realizeaza in cadrul relatiei membru – MCR – AChR conform regulament AChR, date personale inscrise in
procurile de reprezentare, in acte oficiale ale MCR, delegatii, documente cu privire la oferirea de recompense
din partea clubului pentru merite deosebite,etc.,) pe durata legala de stocare a acestora conform legislatiei in
vigoare.
b. Stocarea datelor obtinute prin sistemul de inregistrare video si/sauaudio se pastreaza pe o durata de
30 de zile de la data inregistrarii.
c. Stocarea datelor personale ce se regasesc in contracte de sponsorizari
d. Stocarea datelor personale ce se regasesc in publicarea de materiale(reviste, carti, calendare, etc) cu
scop de promovare a clubului si rasei.
e. Afisarea pe site-ul clubului a datelor personale ale membrilor MCR seva face pe toata perioada in
care acestia activeaza in cadrul MCR.
f. Datele personale necesare realizarii scopurilor mentionate la punctul 1, litera f si litera g, vor fi
stocate pana la incetarea interesului legitim al MCR.
g. Datele personale necesare incheierii de contracte de munca precum si cele de reziliere a calitatii de
membru se pastreaza in cadrul evidentelor clubului, pentru o perioada de 75 ani de la aprobarea cereri de
aderare la club, conform legii Arhivelor Nationale.
h.Dupa expirarea termenelor de mai sus, aceste date personale se sterg si/sau sedistrug din evidentele
MCR.
4. Drepturile membrilor MCR privind protectia datelor personale prelucrate decatre MCR.
a. Dreptul la informare
b. Dreptul de acces
c. Dreptul de rectificare
d. Dreptul de stergere a datelor
e. Dreptul la restrictionarea prelucrarilor
f. Dreptul la portabilitatea datelor
g. Dreptul la opozitie

h. Dreptul membrului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata
i. Dreptul membrului de a depune o plangere
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, membrul MCR poate trimite ocerere scrisa pe adresa de email
mioritic.club@gmail.com,asociatia.mcr@gmail.com sau prin posta la adresa str. Virgil Onitiu, nr. 19, Timisoara,
jud. Timis, cod postal 300238, sau prin depunere, in ziua Adunarii Generale, la secretariatul acesteia.
Alte informatii:
MCR va pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate si rezonabile, in functie de
posibilitati, pentru a proteja datele personale ale membrilor sai, impotriva pierderii, utilizarii improprii sau
accesului neautorizat, transferului, alterarii sau distrugerii datelor personale si de asemenea, va mentine
confidentialitatea tuturor datelor personale primite de la membrii clubului, in conditiile mentionate in aceasta
informare.
Definitii:
Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind persoana fizica identificata sau identificabila
(persoana vizata); o persoana identificabila este o persoana care poate fi indicate, direct sau indirect, in special
prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specific, proprie identitatii sale fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni effectuate asupra datelor cu character personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in alt mod, aliniaerea
sau combinarea, restrictionarea, stergerea saun distrugerea;
Restrictionarea prelucrarii – inseamna marcarea datelor cu character personal stocate cu scopul de a limita
prelucrarea viitoare a acestora;
Creare de profiluri - inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta
in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana
fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia
economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla
persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;
Parte terta - inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat
persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a
operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter
personal;

Consimtamant - al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita
de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal - inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea,modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter
personal.

DECLARATIE DE ACORD CU CONDITIILE DE PRELUCRARE A
DATELOR PERSONALE

Subsemnatul _________________________________________________, CNP____________________,
B.I./C.I seria ________ nr. ____________, domiciliate in loc.____________________________________,
str. ____________________________________________, nr. __________, bl.__________, sc. _______, ap.
___________, jud.__________________________, declar ca sunt de acord ca datele cu caracter personal
furnizate de mine sa fie utilizate si prelucrate in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor
persoanelor cu privire la prelucrarea cu caracter personal si libera circulaie a acestor date, cu modificarile si
completarile ulterioare si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor -GDPR), cu legea de punere in aplicare a
prevederilor GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Mioritic Club din Romania sa foloseasca datele cu
caracter personal, puse la dispozitie de catre mine, pentru tot ce mi s-a adus la cunostinta in nota de
informare de mai sus.
Confirm ca am fost informat de catre MCR ca aceste date cu caracter personal furnizate vor fi tratate in
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,transpusa prin legea nr. 677/2001
privind protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,
transpusa prin Legea nr 506/2004 si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului
din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si de
Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si ca mi s-au adus
la cunostinta drepturile mele conform legislatiei in vigoare, inclusive toate drepturile care ma privesc si

dreptul de a solicita stergerea acestora printr-o cerere scrisa, datata si semnata si responsabilitatile mele
privind datele cu caracter personal.
Nume si Prenume

Data

____________________________
Semnatura

Prezentul inscris contine 5 (cinci) pagini si a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare in parte.

Am primit un exemplar

Nume si Prenume
____________________________
Semnatura

Data

