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NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 ALE PERSOANELOR ACREDITATE DE CATRE FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA 

 

OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA cu sediul in Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr.23, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr.J12/1653/2001, CIF: RO 14331896, 
denumit in continuare ”Societatea”, in conformitate cu prevederile REGULAMENTUL (UE) 
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, informeaza asupra 
prelucrarii acestor date de catre societate, persoanele care solicita acreditarea si  eliberarea 
legitimațiilor care permit accesul la meciurile echipei CFR 1907 Cluj, la informarea asupra tuturor 
acțiunilor de presă pe care echipa CFR 1907 Cluj le va avea si participarea la acestea, dupa cum 
urmeaza: 

SCOPUL PRELUCRARII 
Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse de 
Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și a protecției acestora, aplicabile de la data de 25 mai 2018, dorim să consolidăm 
angajamentul nostru pentru transparența și legalitatea cu care operăm datele cu caracter personal, 
pe care ni le încredintati.  
 
Colectarea datelor cu caracter personal va fi efectuată pentru procesul de acreditare, pentru 
eliberarea legitimațiilor care permit accesul la meciurile echipei CFR 1907 Cluj, la informarea 
asupra tuturor acțiunilor de presă pe care echipa CFR 1907 Cluj le va avea si participarea la 
acestea incepand cu data acreditarii. 

Pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a imprejurimi 
acestora, societatea supravegheaza video unele parti ale incintelor in care isi desfasoara 
activitatea persoana acreditata (ex. sala de conferinta , tribunele, terenul de joc, etc.). 

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 
Vor fi prelucrate de catre societate doar datele cu caracter personal strict necesare in scopul 
mentionat mai sus. 
Sunt prelucrate sau vor fi prelucrate de catre Societate in special, datele dumneavoastra obisnuite 
cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la: 

 Datele inscrise in actul de identitate (nume. Prenume, seria si nr.actului de identitate, data 
nasterii); 

 Datele inscrise in documentele cu care va legitimati in calitate de reprezentant al unei 
unități mass-media (legitimatia de presă) 

 Datele de contact ale dvs. (numar de telefon, adresa de e-mail, etc.) daca sunt furnizate de 
catre dvs. in vederea desfasurarii activitatii pentru care sunteti acreditat; 
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 Fotografia persoanei acreditate in vederea eliberarii legitimatiei 
 

TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR 
Datele sunt obligatoriu a fi furnizate de catre dvs. si necesar de a fi prelucrate de catre Societate 
pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii cu privire, printre altele, la identificarea 
persoanelor acreditate si pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor rezultate din calitatea de 
persoana acreditata. 

Refuzul furnizarii datelor determina imposibilitatea identificarii dvs. in vederea eliberarii legitimatiei 
care permit accesul la meciurile echipei CFR 1907 Cluj, la informarea asupra tuturor acțiunilor de 
presă pe care echipa CFR 1907 Cluj le va avea si participarea la acestea. 

Colectarea si prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va face in conformitate cu legislatia 
nationala si cu respectarea garantiilor adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele dvs., 
in conditiile GDPR. 

FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria 
datelor sensibile, calificate astfel de catre legislatia europeana. 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntara. Cu toate acestea, trebuie sa fiti 
constient/a de faptul ca, fara furnizarea datelor cu caracter personal necesare, FOTBAL CLUB 
CFR 1907 CLUJ SA nu va putea sa va acorde acreditarile necesare asigurarii accesului la 
meciurile echipei echipei CFR 1907 Cluj, la informarea asupra tuturor acțiunilor de presă pe care 
echipa CFR 1907 Cluj le va avea si participarea la acestea. 

DURATA PRELUCRARII 
Datele vor fi pastrate de catre FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA atata timp cat este necesar 
pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate in concordanta cu legislatia privind 
colectarea datelor cu caracter personal, fiind arhivate la incetarea acreditarii, doar numele, 
prenumele și instituția pe care o reprezintă.  
 
TRANSMITEREA DATELOR 
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise catre: 

 Foruri fotbalistice nationale si/sau internatioinale la cerere, in exercitarea prerogativelor 
conferite acestora de normele juridice speciale in materia organizarii activitatii fotbalistice, 
cuprinse in Statutele si Regulamentele in vigoare; 

 Societatii care asigura ordinea si siguranta in timpul meciurilor, jandarmeriei si politiei daca 
este cazul; 
 

MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR 
Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate atat prin mijloace automatizate cat si manual. 

OBLIGATIILE SOCIETATII in ceea ce priveste Datele cu caracter personal 
Societatea se obliga sa prelucreze datele conform prezentei note de informare si legislatiei 
specifice in vigoare; sa prelucreze datele numai prin intermediul unor mijloace tehnice securizate; 
sa va confirme prelucrarea sau nu a Datelor ca urmare a unei cereri datate si semnate adresate in 
scris Societatii; sa rectifice , sa actualizeze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod 
gratuit Datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale; sa inceteze in mod gratuit 
prelucrarea Datelor care nu sunt prelucrate conform dispozitiilor legale; sa adopte toate masurile 
de securitate necesare pentru protectia Datelor impotriva accesului neautorizat la Date; sa 
faciliteze exercitarea dreptului persoanei acreditate in ceea ce priveste Datele; sa notifice 
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autoritatile competente in cazul incalcarii securitatii Datelor si sa informeze persoane in cauza cu 
privire la incalcarea securitatii Datelor, daca incalcarea este susceptibila sa genereze un risc ridicat 
pentru drepturile acestuia. 
 
OBLIGATIILE PERSOANELOR ACREDITATE in ceea ce priveste Datele cu caracter personal 
Persoanele care solicita acreditarea si eliberarea legitimațiilor care permit accesul la meciurile 
echipei CFR 1907 Cluj, la informarea asupra tuturor acțiunilor de presă pe care echipa CFR 1907 
Cluj le va avea si participarea la acestea se obliga sa furnizeze Date exacte si complete, sa 
notifice Societatea in cazul in care Datele nu sunt adevarate, exacte si complete, precum si in 
cazul modificarii unor date cu caracter personal, sa solicite actualizarea Datelor, atunci cand 
situatia o cere, pentru a fi exacte si complete. 
 
DREPTURILE PERSOANELOR ACREDITATE in ceea ce priveste Datele cu caracter personal 
Persoanele acreditate au in principal urmatoarele drepturi: 

 Dreptul de acces la Date, respectiv de a obtine din partea societatii o confirmare ca se 
prelucreaza sau nu Date care in privesc; de a primii din partea societatii o copie a Datelor 
prelucrate; 

 Dreptul la rectificarea datelor, indreptarea eventualelor erori, dreptul de a obtine 
completarea Datelor care sunt incomplete; 

 Dreptul de stergere a Datelor care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile 
descrise mai sus; 

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor si portabilitatea Datelor, daca acest lucru este 
fezabil din punct de vedere tehnic; 

 Dreptul de a se opune prelucrarii Datelor care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru 
scopurile descrise mai sus; 

 Dreptul de a se adreasa autoritatilor competente in cazul in care considera  ca prelucrarea 
Datelor incalca dispozitiile legale, respectiv Autoritatii Nationale de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania. 
 

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus 
si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa 
contactati FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA la adresa de e-mail: protectiadatelor@cfr1907.ro, 
fax 0264-598842 sau la sediul societatii: Cluj-Napoca, str.Romulus Vuia nr.23, cod postal 400214. 
 
Prezenta nota de informare are ca anexa formularul intitulat ”DECLARATIE de acordare a 
consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”. 
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