
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „V.K. SOCCER - Sport pentru Trup și Suflet”

București, Calea Griviței 230, bloc B, scara B, parter, ap.4, sector 1, Registrul Sportiv

nr.B/A2/00275/2016, Cod Fiscal 36321940,

cont IBAN RO51BRDE445SV26611084450 deschis la BRD Agenția Titulescu

Tel: 0754 028 058, Email: vksoccer@gmail.com, Website:   www.vksoccer.com  

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul........................................................................................,  domiciliat

în  ........................................................,  strada...............................................................,

nr..................,  bloc....................,  scara..............................,  etaj...............,  identificat  cu  C.  I.

Seria..............., nr...................., având CNP ......................................................................

dau prezenta declarație prin care îmi exprim expres acordul cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal de către Asociația Club Sportiv „V. K. Soccer – Sport pentru Trup și Suflet”, așa

cum se regăsesc pe pagina de internet a asociației,  www.vksoccer.com, cu denumirea 'Nota de

informare GDPR', la secția 'Despre Noi' din meniu  (https://vksoccer.wixsite.com/vksoccer/despre-

noi) – sau prin accesarea directă a versiunii  Pdf a documentului menționat, la adresa de internet

http://docs.wixstatic.com/ugd/7bdd82_994a859552144e5fb988f1fd80489689.pdf .

În  baza  acestui  document  și  a  datelor  menționate  mai  sus,

subsemnatul  ...................................................................,  părinte/reprezentant  legal  al

copilului....................................................................,  declar  că  am  luat  la  cunoștință  informațiile  sus

menționate și mă declar de acord ca:

1. Datele de identificare (nume și prenume, CNP/ serie și număr pașaport, data nașterii, serie și

număr carte de identitate, adresă, semnătura) să ne poată fi înregistrate cu  Asociația Club Sportiv

V. K. Soccer – Sport pentru Trup și Suflet în vederea înscrierii sportivului în baza de date

a clubului și în competiții sportive oficiale și/sau neoficiale organizate de terțe părți;
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2. Datele de contact (adresa de e-mail, telefon) să ne poată fi ținute în baza de date a

clubului  și  oferite  către  terți  atunci  când  este  în  avantajul  sportivului  (selecții  la  loturi

naționale, participare în competiții regionale, naționale și/sau internaționale, participare la

emisiuni/interviuri/reportaje care promovează imaginea clubului, a sportivului și a sportului

în general);

3. Imaginea (fotografie și video) copilului meu să fie folosite de club, trusturi, asociații și firme

media sau de publicitate, cu scopul promovării sportivului, a clubului, a fotbalului și a sportului în

general. 

Sportiv (nume și semnătură), Părinte (nume și semnătură),

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

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

Clubul Asociația Club Sportiv V. K. Soccer – Sport pentru Trup și Suflet, reprezentat de

dl. Viorel Kraus, cu titlul de Președinte de club, se obligă să nu prejudicieze în nici un fel imaginea

sau integritatea sportivului.

Asociația Club Sportiv V. K. Soccer – Sport pentru Trup și Suflet

Președinte,

Viorel Kraus

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

Data semnării,

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

2


