
 

 
 
 

NOTĂ DE INFORMARE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către 

Federația Română de Fotbal 
– FRF– 

  
Federația Română de Fotbal, cu sediu în București, str. Vasile Șerbănică , nr.12, sector 2 , tel. 
+40.31.433.70.37, website: www.frf.ro, email: frf@frf.ro, vă informează prin prezenta despre 
prelucrarea datelor dumneavoastră personale și a drepturilor pe care le aveți în conformitate 
cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea 
datelor personale, în vigoare. 

Scopurile prelucrărilor 

FRF în calitate de operator de date ,prelucrează datele personale ale persoanelor vizate prin 
intermediul departamentelor sale, în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile, 
pentru derularea următoarelor activități: 

 organizare/derulare evenimente sportive ; 

 vânzarea, personalizarea și emiterea biletelor pe suport electronic sau hârtie ; 

 vânzarea, personalizarea abonamentelor; 

 emiterea de invitații la evenimentele organizate; 

 comunicarea cu beneficiarii de bilete ,abonamente și invitații ; 

 întreprinderea de măsuri legale privind controlul răspândirii bolilor;  

 soluționarea notificărilor de încălcare a drepturilor persoanei vizate; 

 realizarea obligațiilor legale incidente; 

În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale , este posibil ca FRF să nu 
poată da curs solicitărilor dvs. privind cumpărarea de bilete/ abonamente sau validarea 
invitațiilor , în scopul participării la evenimentele organizate .   

Temeiul legal al prelucrării datelor 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor 
obligații legale precum și în vederea realizării intereselor legitime ale operatorului, conform 
articolului 6 alin.(1) litera c) și e) din GDPR. 
Vor fi prelucrate și date cu caracter personal speciale pentru care FRF ,în anumite cazuri ,va 
solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. 
Legislația care guvernează, activitățile derulate de către FRF cu ocazia evenimentului ''Finala 
Cupei României '' sunt următoarele: 

 program de prelucrare a datelor cu caracter personal in cazul organizării competițiilor 
sportive conform dispozițiilor legale cuprinse in Hotărârea Guvernului României, 
publicata in MOF al României nr.506/14.05.2021 pentru modificarea si completarea 
anexelor 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr.531/2021 privind prelungirea stării de alerta 
pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum si stabilirea masurilor 
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19; 



 

 
 
 

 art.10 alin.(2) lit.e) din Legea nr.4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu 
ocazia competițiilor si a jocurilor sportive 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Politica generală privind protecția și securitatea datelor personale adoptată la nivelul FRF face 
referire la principiul minimizării prelucrărilor de date personale strict în scopurile menționate 
în Nota de informare și de a solicita persoanelor vizate să comunice operatorului,numai acele 
date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. 

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul FRF sunt următoarele: 

 Pentru achiziția biletelor de acces la evenimentele sportive de către persoanelor fizice: 
          nume, prenume, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa; 

 Pentru achiziția abonamentelor la evenimentele sportive organizate de către FRF de 
către persoanelor fizice: nume, prenume, detalii de contact - număr de telefon, adresă 
de email și în mod excepțional CNP, adeverințe medicale ,adresa IP de unde este 
completat formularul, tipul de browser folosit 

 Pentru a valida invitațiile emise cu ocazia evenimentului sportiv; 

 Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor: nume, prenume, detalii de contact - număr 
de telefon, adresă de email, adresă poștală 

FRF își rezervă dreptul de a solicita și alte date personale în cazul în care acestea sunt 
necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale, strict în conformitate cu normele juridice 
aflate în vigoare . 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele personale colectate , sunt destinate utilizării de către operator conform scopurilor 
menționate în prezentul document şi pot fi comunicate următorilor destinatari, după caz : 

 Împuterniciții stabiliți prin contract de către FRF ,în baza interesului său legitim, pentru 
a le fi externalizate diverse prelucrări de date în numele operatorului  ; 

 Operatori asociați în cazul în care FRF împreună cu alte entități stabilesc scopurile si 
mijloacele prelucrării într-un interes comun; 

 Instituții/autorități centrale ,la solicitarea acestora ,efectuată în mod oficial ; 

 Instanțele de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de 
destinatari precizați anterior. 

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele personale sunt stocate pe o perioadă proporțională cu scopurile declarate după care 
vor fi distruse sau arhivate potrivit legislației aplicabile. Excepție de la această regulă o 
reprezintă prelucrările de date personale ce sunt reglementate prin acte normative. 

Drepturile persoanelor vizate 

 
 



 

 
 
 
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de : dreptul de acces, dreptul la rectificare, 
dreptul la ştergere (dreptulde a fi uitat) , dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 
portabilitate, asupra datelor cu caracter personal. 
În cazul unui proces decizional individual automatizat aveți dreptul de opoziție. 
Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția 
datelor a la al FRF prin e-mail la: adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă la adresa 
sediului FRF din antet . 

Prelucrările de date speciale  

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR - ”persoana 
vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR -
 ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul 
Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi 
ridicată prin consimțământul persoanei vizate”, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul 
în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice 
moment, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim care împiedică 
acest lucru. 
 
 


