ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) _________________________________________________________, având
domiciliul în localitatea ______________________________, judeţul/sectorul ________________,
strada ________________________________, nr. _____, bloc _____, sc. ____, et. ____, ap. ____,
deţinător/deţinătoare a C.I. seria ____, nr. _________, CNP _______________________________:
Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 697/2016, privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, îmi exprim în mod expres
consimţământul ca Aeroclubul României să îmi colecteze, prelucreze şi stocheze datele cu
caracter personal în vederea furnizării serviciilor şi îndeplinirii activităţilor pe care le solicit.
De asemenea, iau la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că datele cu caracter personal
pe care le comunic Aeroclubului României vor fi colectate, prelucrate şi stocate în scopul
furnizării serviciilor şi îndeplinirii activităţilor pe care le solicit, inclusiv în vederea emiterii
documentelor de licenţiere/certificare/autorizare, conform prevederilor legale.
De asemenea, accept că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Aeroclubul
României are în vedere următoarele:
- Furnizarea serviciilor şi desfăşurarea activităţilor solicitate, emiterea documentelor de
licenţiere/certificare/autorizare solicitate,
- Stocarea pe întreaga durată a perioadei în care sunt păstrate în arhiva Aeroclubului
României,
- Datele cu caracter personal nu sunt divulgate către terţi, cu excepţia situaţiilor
prevăzute de lege.
Subsemnatul(a) înţeleg şi accept că Aeroclubul României prelucrează următoarele tipuri
de date/documente cu caracter personal:
- Date de bază de identificare: de exemplu nume, prenume, cod numeric personal etc,
- Date de contact, precum adresa, număr de telefon, adresa de e-mail etc,
- Date ce reies din documente de certificare aeronautică naţionale sau emise de autorităţi
ale altor state,
- Date din carnetul de zbor/salt sau carnetul cu evidenţa activităţii tehnicianului de
paraşute,
- Consimţământul părinţilor sau tutorilor / declaraţie notarială autentificată, în situaţia
solicitanţilor minori,
- Certificate de aptitudine medicală/declaraţii medicale prevăzute de reglementările de
certificare aplicabile în vigoare,
- Fotografie,
- Orice tip de date ce provin din furnizarea serviciilor şi îndeplinirea activităţilor pe care le
solicită Aeroclubul României.

Data _____________

Nume şi prenume ____________________________
Semnătură ________________
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