COMPLEXUL SPORTIV NAŢIONAL POIANA BRAŞOV

REGULAMENT
PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII PRELUCRĂRII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

PREAMBUL
Complexul Sportiv Național Poiana Brașov este instituţie publică cu personalitate juridică în
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, înfiinţată în condiţiile legii, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
Scopul activităţii: asigurarea condiţiilor optime de pregătire pentru obţinerea performanţelor
sportive.
Obiectul de activitate: Administrarea bazei materiale sportive destinate cu prioritate pregătirii
loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive de nivel naţional şi
internaţional.
Complexul Sportiv Național Poiana Brașov asigură condiţii de pregătire specifice pentru mai multe
ramuri sportive, punând la dispoziţia federaţiilor sportive naţionale şi celorlalte structuri sportive baza
materială şi serviciile aferente.
În Complexul Sportiv Național Poiana Brașov se desfaşoara cu prioritate pregatirea în regim de
cantonament a sportivilor şi tehnicienilor nominalizaţi în loturile naţionale şi olimpice şi altor categorii
de sportivi, cu respectarea prevederilor cuprinse în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Sport şi Tineret privind normele de folosire a bazelor sportive şi unitaţilor de cazare aflate în
administrarea instituţiilor subordonate Autorităţii.
Deoarece Complexul Sportiv Național Poiana Brașov deţine în administrare baze sportive omologate
pentru concurs, federaţiile sportive naţionale pot organiza competiţii interne sau internaţionale, conform
regulamentelor proprii sau ale organismelor internaţionale de specialitate.
Pentru activităţi extrasportive, Complexul Sportiv Național Poiana Brașov (CSN) poate pune la
dispoziţia unor persoane fizice şi/sau juridice baza materială sportivă şi celelalte dotări, în măsura în
care acestea nu împiedică buna desfăşurare a activitaţii sportive şi se încadreaza în programul aprobat de
conducerea complexului.
Operator de date
Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov
Sediul: Poiana Braşov, str. Valea Lungă nr. 11, judeţul Braşov,
CIF: 4347711,
telefon: 0268 262309/355,
e-mail: csnpoianabrasov@yahoo.com,
adresa web: www.csnpoianabrasov.ro.
Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov (CSN) respectă drepturile cu caracter personal ale
Clienților săi, prin urmare, a întocmit următorul Regulament al operării de date (în continuare:
Regulament ), care este disponibil în pe pagina web oficială a CSN: www.csnpoianabrasov.ro, respectiv
disponibilă la recepțiile hotelurilor Olimpic și Caraiman, la Baza Sportivă și la secretariatul CSN.
CSN, în calitate de operator de date declară, că pe parcursul gestionării datelor își desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD).
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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 1
(1) CSN în calitate de operator colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopul desfășurării
relațiilor comerciale cu clienții și terți, licitații, relații contractuale, obligații privind întocmirea
documentelor financiar-contabile, obligații privind întocmirea documentelor referitoare la raporturile de
muncă și privind respectarea obligațiilor legale.
(2) Normele de conduită stabilesc exercitarea drepturilor şi obligațiilor pe care CSN le are în domeniul
protecţiei persoanelor în privinţa datelor cu caracter personal, în relaţiile cu persoanele vizate, cu alte
instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice.
(3) Normele cuprinse în prezentul Regulament nu aduc atingere altor obligaţii legale imperative sau
deontologice ce revin CSN.
(4) Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare in domeniu.
DEFINIREA TERMENILOR
Art. 2
(1) Termenii folosiţi au următorul sens:
a) consimțământ al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită
de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
b) date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
c) date biometrice - o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare
specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice
care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele
dactiloscopice;
d) date privind sănătatea - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei
persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre
starea de sănătate a acesteia;
e) destinatar - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate
acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari;
prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de
protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
f) încălcarea securităţii datelor cu caracter personal - o încălcare a securității care duce, în mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
g) operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci
când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul
sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul
intern;
h) parte terță - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât
persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate
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a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter
personal;
i) persoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau
alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
j) prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
k) restricționarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita
prelucrarea viitoare a acestora;
l) sistem de evidentă a datelor - orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform
unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau
geografice;
m) utilizator - orice persoana care acționează cu autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite
sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.
CATEGORIA DE DATE PERSONALE. PERSOANE VIZATE
Art. 3
Datele cu caracter personal prelucrate de CSN sunt date cu caracter general.
(1) Persoanele vizate sunt:
 Reprezentantii persoane fizice ai colaboratorilor persoane juridice;
 Clienții: sportivi, grupuri de sportivi, tehnicieni, turiști;
 Angajații si persoanele aflate în întreținere ale angajaților, conform prevederilor legale (soţul/soţia,
copiii acestora, precum și alți membri de familie până la gradul al doilea inclusiv);
 Vizitatori – persoane terțe, aflate în incinta sediului CSN.
CADRUL LEGAL
Art. 4
În vederea elaborării prezentului Regulament s-a avut în vedere:
 Regulamentul (UE) 2016/679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date – RGPD;
 Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 Legislația internă privind prelucrarea documentelor contabile (Legea Contabilității 82/1991, Codul
Fiscal, Codul de Procedură Fiscală s.a. – actualizate);
 Legislația internă privind raporturile de munca (Codul Muncii s.a. – actualizate);
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și
Hotărârea 301/2012 privind Normele de Aplicare a Legii - Securitate la Risc;
PRINCIPIILE ŞI CADRUL INSTITUŢIONAL PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU
CARACTER PERSONAL. LEGALITATEA ŞI TRANSPARENTA
Art. 5
(1) Datele cu caracter personal sunt conform art. 5 din RGPD, astfel:
 prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate şi
transparență");
 colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod
incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în
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scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată
incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu Art. 89 alineatul (1) ("limitări legate de
scop");
adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
("reducerea la minimum a datelor");
exacte şi în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare
pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile
pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");
păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu
caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate
exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori
în scopuri statistice, în conformitate cu Art. 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a
măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea
garantării drepturilor şi libertăților persoanei vizate ("limitări legate de stocare");
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare
("integritate şi confidențialitate").
RESPONSABILITATEA

Art. 6
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea Principiilor prevăzute în art. 5
din RGPD.
(2) CSN prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate obținute direct de la acestea în
baza exercitării unui consimțământ sau în baza informării acestora, în vederea executării unui contract
și/sau a unei obligații/cerințe legale.
(3) CSN este responsabil pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul său, precum şi pentru
datele transferate către terți, în limitele legale.
(4) Persoanele care vor răspunde pentru respectarea dispoziţiilor legale din domeniul protecţiei
persoanelor şi a datelor cu caracter personal, precum şi a principiilor prevăzute în prezentul Regulament
sunt numai persoane angajate sau colaboratoare în cadrul CSN și care au ca atribuții colectarea,
utilizarea și/sau prelucrarea datelor cu caracter personal.
LEGITIMITATEA SCOPULUI PRELUCRĂRII
Art. 7
(1) În cadrul CSN prelucrarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale
sau ilegale este interzisă.
(2) Persoanele vizate vor fi informate asupra categoriilor de date care sunt prelucrate, scopul
prelucrării precum şi consecinţele refuzului acestora de a furniza CSN datele solicitate.
(3) Scopul prelucrării datelor, pentru fiecare caz în parte este prevăzut in tabelul de la cap. II, coloana
2.
(4) Scopurile pentru care se colectează date se precizează în scris, într-un limbaj uşor accesibil pentru
persoanele vizate.
LEGALITATEA PRELUCRĂRII
Art. 8
(1) Legalitatea prelucrării datelor se încadrează în prevederile art. 6 alin 1 lit. a) b) c) din RGPD.
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(2) Persoana vizată își poate retrage consimţământul în orice moment, sub condiţia avizării prealabile a
operatorului. CSN va informa persoana vizată în legatură cu procedura, efectele retragerii
consimțământului precum și limitele legale referitoare la această cerință.
(3) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal este prevăzută în tabelul de la cap. II, coloana 3.
(4) CSN nu prelucrează date cu caracter special, aşa cum sunt definite in art. 9 al RGPD.
LEGITIMITATEA ACCESULUI ȘI TRANSFERULUI CĂTRE TERȚI
Art. 9
(1) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajaților si colaboratorilor CSN, în îndeplinirea
obligațiilor de serviciu sau contractuale.
(2) CSN va respecta toate prevederile legislative și va asigura îndeplinirea măsurilor tehnicoadministrative referitoare la transferul și/sau divulgarea informațiilor către terți.
(3) Datele cu caracter personal sunt transmise către terți doar în baza unei obligații legale sau
contractuale (de ex. declarații fiscale etc.).
LEGITIMITATEA STOCĂRII
Art. 10
(1) CSN se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o
manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplinii scopurilor pentru care acestea au fost
colectate.
(2) Stocarea datelor se va realiza prin intermediul soft-urilor și terminalelor proprii. Acesta este accesat
pe baza de user si parola unice, pentru fiecare utilizator în parte. Informațiile stocate nu pot fi copiate
sau extrase decat de catre personal specializat al CSN.
(3) Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă.
(4) Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor
stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenţie şi de
opoziţie.
(5) În urma verificărilor periodice datele cu caracter personal deţinute de operator, care nu mai servesc
realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau transformate în date
anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.
MĂSURI DE SECURITATE PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 11
Măsuri tehnice și organizatorice necesare au fost implementate pentru a asigura un nivel adecvat de
siguranță pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului
neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor conform
prevederilor articolelor 25 și 32 din RGPD.
În special, am implementat următoarele măsuri tehnice si organizatorice de asigurare a securitătii datelor
cu caracter personal:

1.

2

3

Politici dedicate. Adoptăm si ne revizuim practicile si politicile de prelucrare a datelor clientilor
nostri si ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice si electronice de securitate, pentru a ne proteja
sistemele de acces neautorizat si alte posibile amenintări la securitatea acestora. Verificăm constant
modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care
respectăm legislaţia protecţiei datelor.
Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le
prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate si relevante pentru scopurile declarate
în această notă.
Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe
care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a
le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații
stricte de confidențialitate.

Ed. 1/rev. 1

5

Măsuri tehnice specifice. Asemenea măsuri includ fără a se limita la tehnici de criptare, acces
restricționat la sistemele fizice și la sistemele IT (de exemplu, pe bază de roluri), separarea logică a
datelor, realizarea de back-upuri regulate, firewall și programe antivirus pe fiecare sistem/server,
securitate fizică și a mediului a centrelor de date, camerelor de servere și alte zone unde sunt
stocate Datele, măsuri de control al securității rețelelor, obligații de confidențialitate.
Asigurarea exactitătii datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să
confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră
pe care le prelucrăm.
Instruirea personalului. Ne instruim si testăm constant angajatii si colaboratorii cu privire la
legislatia si cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil si adecvat activitătii noastre, anonimizăm /
pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem
identifica persoanele la care acestea se referă.
Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru
noi (persoane împuternicite) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm;
această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.
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În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate
cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la datele cu caracter personal ale
dumneavoastră în contextual serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice
adecvate pentru prelucrare.
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, CSN nu
poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de
securitate. În cazul nefericit si putin probabil în care va exista o breșă de securitate care implică datele
dumneavoastră, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare prevăzute de
prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 12
Categoriile de date cu caracter personal , scopul prelucrării datelor cât și temeiul legal al prelucrării
datelor ce rezultă din activitățile specific ale CSN sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.
crt.
1

Categorie de date cu
caracter personal
Date personale: Nume,
prenume, data şi locul
naşterii, cetățenia, adresa de
domiciliu, adresa de
reședință, seria şi numărul
actului de identitate
/paşaportului, cod numeric
personal, semnătura, e-mail,
telefon, număr auto.
- Fişe de cazare, Liste de
cazare

2

➢Date de identificare (nume
și prenume, adresă de
domiciliu, data și locul
nașterii, cetățenia, cod
numeric personal, seria și
numărul cărții de identitate,
pașaportului sau a altui act
de identitate, semnătura)
➢Viața profesională:
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Scopul prelucrarii datelor
Furnizarea serviciilor (pregătirea în
regim de cantonament a sportivilor
loturilor naţionale şi olimpice,
cluburilor sportive; servicii de
cazare şi masă)

Organizarea concursurilor pentru
ocuparea de posture vacante în cadrul
CSN

Temeiul legal al
prelucrarii
Executarea
contractului, conform
art. 6 alin. 1) litera b)
teza 1 din RGPD;
Îndeplinirea
obligaţiilor
legale, conform art. 6
alin. 1) litera c) din
RGPD;
HG nr. 237/2001;
OPANAF nr. 2264/
2017.
Îndeplinirea unor
obligații legale (pentru
conformarea cu
obligațiile impuse de
prevederile legale
aplicabile în domeniul
ocupării posturilor
vacante în sectorul
bugetar plătit din
fondurile publice)
6

profesie, loc de muncă,
formarea profesională
(diplome, studii), date
conținute de diplome sau
alte documente care atestă
îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului
solicitate de Noi, expertiza
lingvistică, niveluri de
competențe
➢Informații și date din CV
(nume, prenume, adresă, email, număr telefon, vârstă,
data nașterii (opțional), sex,
fotografie (opțional), stare
civilă (opțional),
naționalitate (opțional),
experiență profesională,
studii și/sau calificări
profesionale)
➢date privind starea de
sănătate conținute de
adeverinţa medicală care
atestă starea dumneavoastră
de sănătate
➢adresă de e-mail și telefon

conform art. 6 alin. 1)
litera c) din RGPD
Interesul nostru
legitim (pentru a putea
ține legătura cu
dumneavoastră în cazul
în care sunt necesare
informații suplimentare
privind dosarul de
concurs) conform art. 6
alin. 1) litera f) din
RGPD
În scopul îndeplinirii
obligațiilor și al
exercitării unor
drepturi specifice ale
operatorului sau ale
persoanei vizate în
domeniul ocupării
forței de muncă,
conform art. 9 alin. 2)
lit. b) din RGPD

3

➢Datele menționate la
punctul 2 de mai sus;
➢Detalii privind conturile
bancare;
➢Imaginea dumneavoastră
înregistrată de camerele de
supraveghere video amplasate
în locuri publice în CSN
➢Date legate de semnătură,
inclusiv de cea electronică, ce
derivă din specificul
activității.

Angajarea dumneavoastră în cadrul
CSN

Imaginea dumneavoastră
înregistrată de camerele de
supraveghere video amplasate
în CSN

Asigurarea securității bunurilor și a
persoanelor prin intermediul
sistemelor de supraveghere video
CCTV;
Monitorizare CCTV.

4
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Executarea
contractului
conform art. 6 alin. 1)
litera b) teza 1 din
RGPD;
Obligație legală
conform art. 6 alin. 1)
litera c) și art. 9 alin. 2
litera b) din RGPD
Interesul legitim al
CSN conform art. 6
alin. 1) litera f) din
RGPD;
În scopul îndeplinirii
obligațiilor și al
exercitării unor
drepturi specifice ale
operatorului sau ale
persoanei vizate în
domeniul ocupării
forței de muncă și al
securității sociale și
protecției sociale
conform art. 9 alin. 2)
lit. b) din RGPD.
Interesul nostru
legitim/Îndeplinirea
unei obligații legale
conform art. 6 alin. 1)
literaele c) și f) din
RGPD;
Pentru conformarea cu
obligațiile legale
7

impuse de prevederile
legale aplicabile în
domeniul pazei
bunurilor și
persoanelor, siguranța
celor care se află în
incinta CSN
(Legea 333 / 2003).
5

Date cu caracter personal:
✓ Nume și prenume

Soluționarea de cereri, întrebări și/sau
reclamații ale persoanelor fizice

Interesul nostru
legitim (în scopul
îmbunătățirii
serviciilor noastre)
conform art. 6 alin. 1)
litera f) din RGPD;
Prelucrarea acestor
Date e necesară pentru
a avea ține o evidentă a
acestor cereri, întrebări,
reclamații, pentru a
face dovada acestora,
pentru a vă ține la
curent cu stadiul
solutionării acestora și
pentru a vă transmite
răspunsul nostru la
acestea.

Raportări;
Pregătirea și depunerea situațiilor și
documentelor financiar contabile și
fiscale prevăzute de legislația
aplicabilă în vigoare.

Îndeplinirea unor
obligații legale (pentru
conformarea cu
obligațiile impuse de
prevederile legale
aplicabile în materie
fiscală și financiar
contabilă, de ex. Legea
nr. 207/2015) conform
art. 6 alin. 1) litera c)
din RGPD

✓ Adresa unde doriți
comunicarea unui răspuns
✓ Adresa de email
✓ Numărul de telefon
De asemenea, colectăm orice
alte informații pe care ni le
furnizați atunci când
completați
formularul de petiții/sesizări
inclusiv orice informații
suplimentare pe care le
furnizați voluntar.
6
Datele dumneavoastră cu
caracter personal necesare
pentru pregătirea și depunerea
situațiilor și documentelor
financiar contabile și fiscale
prevăzute de legislația
aplicabilă în vigoare.
7

Date necesare pentru
formularea de acțiuni/apărări
juridice

8

Date necesare pentru
furnizare de informații și
documente în proceduri/
investigații /cereri în raport cu
autorități/ instituții/ alte
entități competente legal
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Pentru a ne proteja drepturile legale și
interesele legitime, putem prelucra
Datele dumneavoastră cu caracter
personal
necesare formulării/ exercitării de
acțiuni / apărări juridice, și a
documentației și altor demersuri
aferente acestora, în raport cu
instanțe/ autorități/ instituții/ alți terți.
În cazul unor:
(i) solicitări exprese ale ale
autorităților/ instituțiilor/altor entități
competente legal în cadrul unor
proceduri/ investigații/cereri formale;
(ii) necesității îndeplinirii unor
obligații legale de informare/raportare
către autorități/ instituții/alte entități
competente legal ce ne revin - vom
furniza în mod excepțional și conform
legii exclusiv Datele dumneavostră cu
caracter personal solicitate în mod
expres de aceste autorități sau
instituții sau care trebuie să fie
furnizate acestora conform

Interesul nostru
legitim
(asigurarea respectării
drepturilor și
intereselor legitime ale
noastre) conform art. 6
alin. 1) litera f) din
RGPD

Îndeplinirea unei
obligații legale (pentru
conformarea cu
obligațiile specifice
impuse de prevederi
legale referitoare la, de
ex., nelimitativ,
prevenire și protecție
împotriva fraudelor,
spălării banilor, actelor
de terrorism etc.)
conform art. 6 alin. 1)
litera c) din RGPD

8

legii și vom documenta aceste
demersuri în scop de probă.
9

10

În cazul în care CSN va dori
promovarea serviciilor sale
prin utilizarea de fotografii/
înregistrări video cu
personal propriu/clienţi prin
intermediul unor canale
diferite de comunicare (de
exemplu, fără a se limita la
website, mass-media etc.),
vom prelucra Datele
dumneavoastră după cum
urmează:

Promovarea CSN

➢imaginea dumneavoastră
captată de fotografii/
înregistrările video
Documente care conțin
datele dumneavoastră cu
caracter personal (inclusiv
Datele cuprinse în certificatul
de cazier judiciar referitor la
dumneavoastră, în calitate de
membru al organului de
administrare, de conducere al
participantului la procedura
de achiziții publice pe care îl
reprezentanți), necesare
pentru verificarea îndeplinirii
condițiilor prevăzute de art.
164 și urm. din Legea
98/2016 privind achizițiile
publice) sau, după caz, vă
vom solicita datele
dumneavoastră cu caracter
personal, în calitate de
reprezentant legal/
Participarea la procedura de achiziții
împuternicit al participantului publice organizată de CSN
la procedura de achiziții, sau
în calitate de specialist tehnic
atestat, autorizat, nominalizat
cuprins în oferta depusă de
către participant, inserate pe
proprie răspundere pe
formularele-tip și copiile de
pe documentele de studii, de
calificări și de autorizări, după
caz, folosite în cadrul ofertei,
furnizarea acestor documente/
date cu caracter personal fiind
necesară în contextul
îndeplinirii obligației legale
privind organizarea/
derularea procedurii de
achiziție publică la care
entitatea pe care o reprezentați
a decis să participe.

Ed. 1/rev. 1

Consimțământul
Persoanei Vizate
conform articolului
6 alin. 1) litera a) din
RGPD

Întreprinderea
demersurilor necesare
pentru încheierea unui
contract (Articolul 6
alineatul 1) litera (b)
din RGPD)
Îndeplinirea unor
obligații legale
stipulate în legislația
aplicabilă în domeniul
achizițiilor publice Legea 98/2016
(Articolul 6 alineatul 1)
litera (c) din RGPD)

9

11

12

13

Date cu caracter personal ale
persoanelor fizice vizitatori ai
acestui Website constând în
următorii identificatori online:
o Adresa IP;
o Adresa MAC;
o Browser-ul de Internet
utilizat la vizitarea Websiteului nostru;
o versiunea sistemului de
operare al dispozitivului
utilizat de vizitatorul Websiteului nostru pentru conectarea
la Internet cu ocazia vizitării
Website-ului nostru;
o Date de protocol IT (de ex.
HHTP/HTTPS);
o Localizarea dispozitivului
utilizat de vizitatorul Websiteului nostru pentru conectarea
la Internet cu ocazia vizitării
Website-ului nostru (dacă este
activată vreo aplicație de geolocalizare).

▪ A asigura buna funcționare a
website-ului nostru:
o afișarea corectă a conținutului
Website
ului nostru;
o îmbunătățirea Website-ului nostru;
o parametrarea dispozitivului de pe
care vă conectați la Website-ul
nostru;
▪ a asigura securitatea Website-ului
nostru
și a vă proteja împotriva fraudelor/
incidentelor de securitate IT în ceea
ce privește Website-ul nostru;
▪ identificarea și remedierea
eventualelor
defecțiuni care împiedică utilizarea
Website-ului nostru.

Interes legitim
(implementarea și
menținerea măsurilor
de securitate a Websiteului) conform art. 6
alin. 1) litera f) din
RGPD

Când navigați pe Website-ul nostru
putem folosi tehnologii care
colectează automat Date cu caracter
personal ale dumneavoastră pentru:
Interesul nostru
(i) funcționarea optimă a Websitelegitim (pentru a
ului,
Cookies
asigura funcționarea
(ii) a ne îmbunătăți Website-ul.
optimă a Website-ului
Colectare automată de
Pentru mai multe detalii cu privire la
nostru) conform art. 6
Date cu caracter personal
colectarea automată de Date cu
alin. 1) litera f) din
RGPD
caracter personal prin intermediul
cookie-urilor aferente Website-ului
nostru, consultați Politica de utilizare
cookie-uri publicată pe Website-ul
nostru.
Date cu caracter personal pe care le obținem din alte surse
Dacă ne dați like pe pagina
noastră de Facebook, vom
utiliza această Dată a
dumneavoastră pentru a putea
comunica cu dumneavoastră
Consimțământ
și, eventual, pentru a va putea
articolul 6 alineatul (1)
transmite oferte personalizate
litera (a) din RGPD)
către contul dumneavoastră de
Pentru transmiterea de
Facebook prin utilizarea
Navigare pe rețele de socializare;
oferte personalizate pe
Facebook (prin
serviciului de audiențe
Transmitere de oferte personalizate
utilizarea serviciului de
personalizate bazate pe liste
audiențe personalizate
de clienți.
bazate pe liste de
Dacă doriți informații
clienți)
suplimentare despre modul în
care platforma Facebook vă
prelucrează Datele, vă rugăm
să vizitați secțiunile relevante
(în present „Confidențialitate”
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și „Condiții și politici”) pe
Website-ul:
www.facebook.com.
Astfel, vă rugăm să țineți cont
că este obligația platformei
Facebook de a asigura
respectarea reglementărilor
legale aplicabile în domeniul
protecției și prelucrării datelor
cu caracter personal.

CAPITOLUL III. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Art. 13
(1) Dreptul la transparență
a) Prezentul regulament transpune cerințele, obligațiile și drepturile Regulamentului 679/2016 și este
public persoanelor vizate prin afișarea acestuia la avizierul CSN, în loc vizibil și cu acces public și prin
aducerea la cunoștința salariaților.
(2) Dreptul de a fi informat
a) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, CSN este
obligat să furnizeze acesteia cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această
persoană posedă deja informațiile respective:
 Scopul în care se face prelucrarea datelor;
 Informații suplimentare precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea
tuturor datelor este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
 Existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special dreptul de acces, de
intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 Orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând
seama de specificul prelucrării.
b) Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicita consimțământul persoanelor vizate,
pentru prelucrarea acestora, prin semnarea actelor adiționale/contractelor de munca sau comerciale.
(3)
Dreptul de acces la date
a) Orice persoana vizată are dreptul de a obține de la CSN, în calitate de operator, la cerere,
confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.
b) CSN este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să
comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
 scopurile prelucrării;
 categoriile de date cu caracter personal vizate;
 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să
le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
 acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter
personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori
restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a
se opune prelucrării;
 dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii
disponibile privind sursa acestora;
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 existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la art. 22
alineatele (1) şi (4) din RGPD precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind
logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru
persoana vizată.
c) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie
internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul art.
46 din RGPD referitoare la transfer.
d) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru
orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe
costurile administrative.
e) În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care
persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod
curent.
f) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (e) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor
altora.
(4)
Dreptul la rectificare
a) Persoana vizată are dreptul de a obține de la CSN, la cerere, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost
prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care
sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
(5)
Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
a) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea CSN ștergerea datelor cu caracter personal care o
privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a şterge datele cu caracter personal
fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;
 persoana vizată îşi retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art.
6 alineatul (1) litera (a) sau cu art. 9 alineatul (2) litera (a) – din RGPD şi nu există niciun alt temei
juridic pentru prelucrarea;
 persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 alineatul (1) din RGPD (dreptul la opoziție) şi
nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune
prelucrării în temeiul art. 21 alineatul (2) din RGPD (dreptul la opoziție in scop de marketing);
 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine
operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află
operatorul;
 datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii
informaţionale menţionate la art. 8 alineatul (1) din RGPD (Condiţii aplicabile în ceea ce priveşte
consimţământul copiilor în legătură cu serviciile societăţii informaţionale).
b)
Art. 5 lit a) din prezentul Regulament nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
 pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al
dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public
sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
 din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu art. 9 alineatul (2)
literele (h) şi (i) şi cu art. 9 alineatul (3) din RGDP;
 în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri
statistice, în conformitate cu art. 89 alineatul (1) din RGPD, în măsura în care dreptul menționat la
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alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor
prelucrării respective;
 pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(6)
Dreptul la restricționarea prelucrării
a) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea CSN restricționarea prelucrării în cazul în care se
aplică unul din următoarele cazuri:
 Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să
verifice exactitatea datelor;
 Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana
vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din RGPD, pentru
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale
persoanei vizate.
b) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (a), astfel de date cu caracter
personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte
persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat
membru.
c) O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (a) este informată
de către CSN înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
(7) Dreptul la portabilitatea datelor
a) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a
furnizat către CSN într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost
furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
 prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract;
 prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
b) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (a), persoana vizată are
dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
(8) Dreptul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
b) Datele cu caracter personal la care se face referire în prezentul regulament nu sunt supuse unor
procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri.
(9)
Dreptul de a se adresa justiției/ANSPDCP și soluționarea plângerilor
a) Fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele
vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au
fost încălcate.
b) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal,
efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
c) Persoana vizată se poate adresa la:
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Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
situată în b-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România,
telefon +40.318.059.211/+40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa
instanțelor de judecată competente.
d) Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, puteți adresa Responsabilului nostru cu
protecția datelor solicitări în scris, datate și semnate la adresa de e-mail augurenator@gmail.com, cât şi
la sediul nostru social din: Poiana Braşov, str. Lungă nr. 11, județul Braşov, România, sau prin email la
adresa csnpoianabrasov@yahoo.com.
e) Vom răspunde la fiecare dintre aceste solicitări ale dumneavoastră în cel mult 1 (o) lună de la
primirea solicitării, exceptând situația în care avem nevoie să extindem această perioadă cu încă cel mult
2 (două) luni de la primirea solicitării inițiale) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor
primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea
solicitării inițiale, împreună cu motivele întârzierii. Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor
dumneavoastră de către persoana vizată mai sus-mentionată este gratuită. În cazul solicitarilor care sunt
manifest, nefondate sau excesive, în particular din cauza caracterului lor repetitiv, vom putea:
(1) să percepem o taxă rezonabilă având în vedere costurile administrative ale furnizării
informaţiilor de comunicare sau ale realizării acţiunii solicitate; sau
(2) să refuzăm să dăm curs solicitarii, cu motivarea răspunsului nostru.
Dacă solicitați copii suplimentare ale Datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrarii, vă vom
putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative ale furnizării acestor
copii. Dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul nostru, puteți face o plângere către ANSPDCP.
f) Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate puteți găsi pe website-ul
ANSPDCP accesând următorul link:
http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.
Art. 14
(1) CSN este obligat să rezolve plângerile şi orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter
personal, în termenele şi condiţiile prevăzute mai sus.

CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 15
Prezentul Regulament a fost adoptat prin Decizia Directorului, cu posibilitatea revizuirii periodice,
în funcţie de modificările şi completările legislative aplicabile.
Prezentul Regulament este supus modificărilor ulterioare (de ex. din cauza modificărilor legislative
și de practică în materie, ori a modificărilor în activitățile noastre etc.), ultima versiune a
Regulamentului fiind afișată pe website-ul nostru.
În cazul în care vom efectua modificări minore ale Regulamentului (ce nu se referă la modificarea de
categorii de date prelucrate, tipuri de prelucrări, scopuri și modalități de prelucrare), vom actualiza
aceast Regulament cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor
dumneavoastră va fi guvernată astfel de prevederile noii versiuni a Regulamentului.
Prezentul Regulament este Anexă la Regulamentul Intern al CSN și se completează cu prevederile
legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
Actualizat la data de 05.06.2020
Complexul Sportiv Național Poiana Brașov
Director,
Ungureanu Vasile
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