
 

 

 ACORD PRELUCRARE DATE 
CU CARACTER PERSONAL

 

Subscrisa ASOCIATIA DE AIRSOFT “SUPER DADDYS“, persoana juridica română, 

înfiinţată prin Încheierea civilă nr 1027/CC/2015 pronuntată de Judecătoria Alba 

Iulia în dosarul nr.1841/176/2015, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

ţinut la grefa Judecatoriei Alba Iulia sub nr. 23/05.05.2015, , 

contact@airsoftsuperdaddys.ro

ap. 6, jud. Alba, reprezentata legal de dl Bulgaru Constantin Mihail in calitate de 

presedinte, ca urmare a intentiei dvs. de a participa la concursul Adventure Airsoft 

Contest 2018, ocazie cu care la inscrierea pe site, dvs. ne comunicati o serie de date 

cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, serie si numar carte de identitate, 

telefon, e-mail, nick-name, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter 

personal şi punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a 

tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect l

personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile 

sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, domiciliul, seria si numarul 

cartii de identitate, telefonul si ad

participarii la concursul Adventure Airsoft Contest 2018, respectiv pentru a va 

permite accesul in zonele destinate evenimentului si pentru a va inregistra in 

vederea inmanarii premiul, in cazul va veti numara pri

concursului la care veti participa. 

3. Aceste date vor fi păstrate pe durata concursului iar in cazul castigarii unui 

premiu pe perioada prevazuta de legislatia contabila. 

4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatiz

pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la 

dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii 

de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu 

scopurile pentru care le

5. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea scopului enuntat mai sus sau 

pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. 

Acord prelucrarea date

ACORD PRELUCRARE DATE  
CU CARACTER PERSONAL  

Subscrisa ASOCIATIA DE AIRSOFT “SUPER DADDYS“, persoana juridica română, 

înfiinţată prin Încheierea civilă nr 1027/CC/2015 pronuntată de Judecătoria Alba 

Iulia în dosarul nr.1841/176/2015, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

decatoriei Alba Iulia sub nr. 23/05.05.2015, , adresa 

contact@airsoftsuperdaddys.ro, cu sediul în Alba Iulia, Str. Poligonului, nr. 3, bl.

ap. 6, jud. Alba, reprezentata legal de dl Bulgaru Constantin Mihail in calitate de 

a intentiei dvs. de a participa la concursul Adventure Airsoft 

Contest 2018, ocazie cu care la inscrierea pe site, dvs. ne comunicati o serie de date 

cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, serie si numar carte de identitate, 

name, vă aduce la cunoştinţă următoarele: 

Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter 

personal şi punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a 

tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter 

personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile 

sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

Prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, domiciliul, seria si numarul 

cartii de identitate, telefonul si adresa de e-mail, nick-name, numai in scopul 

participarii la concursul Adventure Airsoft Contest 2018, respectiv pentru a va 

permite accesul in zonele destinate evenimentului si pentru a va inregistra in 

vederea inmanarii premiul, in cazul va veti numara pri

concursului la care veti participa.  

Aceste date vor fi păstrate pe durata concursului iar in cazul castigarii unui 

premiu pe perioada prevazuta de legislatia contabila.  

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatiz

pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la 

dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii 

de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu 

care le-am colectat. 

Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea scopului enuntat mai sus sau 

pentru îndeplinirea obligaţiilor legale.  

Acord prelucrarea datelor personale: 1 / 2 

Subscrisa ASOCIATIA DE AIRSOFT “SUPER DADDYS“, persoana juridica română, 

înfiinţată prin Încheierea civilă nr 1027/CC/2015 pronuntată de Judecătoria Alba 

Iulia în dosarul nr.1841/176/2015, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

adresa e-mail: 

a, Str. Poligonului, nr. 3, bl.D13, 

ap. 6, jud. Alba, reprezentata legal de dl Bulgaru Constantin Mihail in calitate de 

a intentiei dvs. de a participa la concursul Adventure Airsoft 

Contest 2018, ocazie cu care la inscrierea pe site, dvs. ne comunicati o serie de date 

cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, serie si numar carte de identitate, 

Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter 

personal şi punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a 

a datele cu caracter 

personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile 

Prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, domiciliul, seria si numarul 

name, numai in scopul 

participarii la concursul Adventure Airsoft Contest 2018, respectiv pentru a va 

permite accesul in zonele destinate evenimentului si pentru a va inregistra in 

vederea inmanarii premiul, in cazul va veti numara printre castigatorii 

Aceste date vor fi păstrate pe durata concursului iar in cazul castigarii unui 

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată şi nici 

pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la 

dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii 

de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu 

Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea scopului enuntat mai sus sau 



 

6. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor 

este necesară scopurilor menţionate, inter

îndeplinirii obligaţiilor noastre legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi 

şterse. 

7. Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la 

datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelu

solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care 

ni le-aţi furnizat poate fi de natură să împiedice participarea la eveniment 

scop pentru care ne

cunoştinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este 

asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui la adresa 

de e-mail: contact@airsoftsuperdaddys.ro . Vă vom răspunde neîntârziat. 

Dacă sunteţi nemulţumi

Prin inscrierea la concurs, declarati ca ati luat ca la cunoştinţă şi ati înţeles deplin 

informarea si va exprimati acordul pentru folosirea datelor dvs cu carater personal in 

scopul mentionat mai sus.  

 

  

Acord prelucrarea date

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor 

este necesară scopurilor menţionate, intereselor dumneavoastră legitime sau 

îndeplinirii obligaţiilor noastre legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi 

Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la 

datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să 

solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care 

aţi furnizat poate fi de natură să împiedice participarea la eveniment 

scop pentru care ne-ati comunicat datele dvs.. Vă rugăm să ne adu

cunoştinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este 

asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui la adresa 

mail: contact@airsoftsuperdaddys.ro . Vă vom răspunde neîntârziat. 

Dacă sunteţi nemulţumit, aveţi posibilitatea să vă adresaţi ANSPDCP.

Prin inscrierea la concurs, declarati ca ati luat ca la cunoştinţă şi ati înţeles deplin 

informarea si va exprimati acordul pentru folosirea datelor dvs cu carater personal in 

scopul mentionat mai sus.   

Acord prelucrarea datelor personale: 2 / 2 

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor 

eselor dumneavoastră legitime sau 

îndeplinirii obligaţiilor noastre legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi 

Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la 

crarea realizată de noi şi chiar să 

solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care 

aţi furnizat poate fi de natură să împiedice participarea la eveniment 

ati comunicat datele dvs.. Vă rugăm să ne aduceţi la 

cunoştinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este 

asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui la adresa 

mail: contact@airsoftsuperdaddys.ro . Vă vom răspunde neîntârziat. 

t, aveţi posibilitatea să vă adresaţi ANSPDCP. 

Prin inscrierea la concurs, declarati ca ati luat ca la cunoştinţă şi ati înţeles deplin 

informarea si va exprimati acordul pentru folosirea datelor dvs cu carater personal in 


