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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

ÎN SCOPUL DE MARKETING DIRECT ȘI PUBLICITATE 

 
 
 
 

 
 Sunt de acord ca ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI cu sediul in Str. 
Maior Iancu Fotea, Nr.3, Bl, L, Parter, Galați, România, CIF 4461520, telefon 0236469087, 
adresa de email contact@carcfr.ro să fie autorizată să proceseze datele mele personale 
introduse în CEREREA DE ÎNSCRIERE și prezentul formular  în următoarele scopuri: 
Furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de 
social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte 
forme de publicitate, 
  Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 
furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în 
orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX 
C.F.R. - I.F.N. GALAȚI. 
 Notificarea de revocare a consimțământului poate fi transmisă prin  e-mail către adresa 
protectie.date@carcfr.ro sau în sediul C.A.R., la relații cu publicul. Vă rugăm să aveți în vedere 
faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de 
retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu 
este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. 
 În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de 
protecția datelor de către ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI în general, vă 
rugăm să nu ezitați să contactați specialistul nostru privind protecția datelor la adresa de e-mail: 
protectie.date@carcfr.ro. 
  Cunosc drepturile acordate de Regulamentul general privind protecția datelor 
679/2016, inclusiv dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor sau portabilitate a datelor, 
restricționarea prelucrării și opoziție și faptul ca pot sa le exercit printr-o cerere scrisa, semnată 
și datată transmisă la sediul C.A.R. 
 

□ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord  cu procesarea datelor 

personale prin oricare din metodele: SMS, e-mail, telefon sau social media în scopurile descrise 
în această declarație de consimțământ. Acest formular este valid numai dacă această căsuță 
este bifată cu X. 
 
Număr telefon______________________          Email_______________________________ 
 
 
                                                           Număr fișa__________  

 
Data completării__________                Nume și prenume membru______________________ 

 
              Semnătură membru ______________________     
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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și alte reglementări legale pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date are obligația 

de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care 

ne sunt furnizate. 

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI va prelucra în principal următoarele date cu 

caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax/e-mail/cont rețele sociale, număr fișă, imagine, sexul, locul de 

muncă, situația economică și financiară,  date bancare. 

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI colectează date cu caracter personal de la 

membri/potențiali membri, împuterniciți, garanți, debitori, codebitori în scopul de marketing direct sau publicitate. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI. 

 Drepturile membrilor: 

1.-Dreptul la informare- art. 13 și 14 GDPR. Acesta permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la 

care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce 

drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc. 

2.Dreptul de acces la date- art. 15 GDPR. Permite obținerea unei confirmări că se prelucrează sau nu date cu 

caracter personal care privesc persoana vizată și, în caz afirmativ, se permite accesul la datele respective. 

3.Dreptul la ștergerea datelor- art. 17 GDPR. Permite persoanei vizate să obțină ștergerea datelor cu caracter 

personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazurilor în care unele date sunt prelucrate pentru 

a oferi publicului dreptul la informare sau sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare,  pentru îndeplinirea 

unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în fata instanțelor judecătorești. 

4.Dreptul la rectificarea datelor- art. 16 GDPR. Permite persoanei vizate să obțină, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc. 

5.Dreptul la restricționarea datelor- art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între 

momentul se ia decizia de a șterge anumite date (nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul 

prelucrării) şi ștergerea efectivă a datelor, persoana vizată se poate opune ștergerii, motivând aceasta printr-o 

cerere. Urmare a unei astfel de solicitări, vom  opri prelucrarea datelor pentru o anumită perioadă de timp. 

6.Dreptul la portabilitatea datelor- art. 20 GDPR. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal 

furnizate operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori consimțământului declarat) într-un format 

structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi de a le transmite altui operator, fără obstacole.  

7.Dreptul la opoziție- art. 21 GDPR. Orice persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale 

personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. 

8.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. ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI nu realizează astfel de profilări care sa fie 

urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. 

9.Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal. 

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI asigură confidențialitatea datelor cu caracter 

personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membrii și conform legii. 

 În acest scop C.A.R. desemnează persoanele care au acces la datele membrilor prin natura activității 

desfășurate iar aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze 

în conformitate cu cerințele legale. 


