INFORMARE SI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER
PERSONAL SI SENSIBILE ALE MINORILOR SI ALE ALTOR PERSOANE

Prezentul document constituie informarea minorilor, parintilor/ tutorilor acestora, persoane fizice
vizate, ale caror date sunt prelucrate de B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. (denumita in
continuare „Operator”) in cadrul procesului de organizare a taberei de vara Italia Soccer Camp. In
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”), operatorul pune la dispozitie informatii
detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de persoanele vizate sau obtinute
din alte surse.
DATE PRIVIND OPERATORUL
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre B.C. INTESA SANPAOLO
ROMANIA S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etajul 4, Sector 1,
cod poştal 014142, înscrisă în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-PJR-02-032/1999,
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/2449/02.03.2015, Cod Unic de Înregistrare RO 8145422.
Operatorul a desemnat un Responsabil cu protectia datelor (DPO – Data Protection Officer) care poate
fi contactat pentru intrebari sau clarificari privind prelucrarea datelor si pentru exercitarea drepturilor
legate de prelucrarea datelor personale de catre Operator ale candidatilor. Datele de contact ale
acestuia sunt:
- e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro
- adresa: Art Business Center, Strada Nicolae Caramfil nr. 85A, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti
CATEGORII DE DATE
Confirm/ confirmam ca sunt/ suntem de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal si a datelor
cu caracter sensibil mentionate in aceasta fisa, date apartinand persoanelor minore si/ sau ale parintilor
acestora si ale altor persoane de contact, in scopul completarii documentatiei necesare pentru
participarea la tabara de vara Italia Soccer Camp, organizata de Grupul Intesa Sanpaolo, in perioada
24-28 iunie 2019.
OPERATORI
De asemenea sunt/ suntem de acord cu transferarea acestor date catre SPORT GOALS LTD,
imputernicit de Intesa Sanpaolo Bank cu organizarea taberei, precum si tertelor parti, parteneri
contractuali, societati care desfasoara activitati turistice, hoteliere, club sportiv FIGC in Via Gabriele
D'Annunzio, nr. 138, 50135, Coverciano, Florenta, Italia, care la randul lor stocheaza datele cu
caracter personal in conditii de siguranță și securitate, exclusiv in scopul pentru care acestea au fost
solicitate.
SCOPURI
Datele colectate in acest formular sunt utilizate exclusiv in scopul pentru care au fost colectate indicat
mai sus, si pastrate pe o perioada de maxim doua luni de la data incheierii perioadei de desfasurare, iar
ulterior acestei perioade, datele cuprinse in acest formular vor fi distruse.

ACORD, RETRAGERE
Confirm ca am luat la cunostinta prevederile Regulamentului privind Tabara de vara Italia Soccer
Camp, la momentul inscrierii, inclusiv informarea privind activitatile de prelucrare date cu caracter
personal realizate de catre organizatori.
Am luat la cunostinta ca in lipsa acordului de prelucrare a acestor date, persoana minora mentionata nu
se poate inscrie, respectiv nu poate participa la tabara organizata si nu poate benficia de premiile
acordate in castigatorilor.
DREPTURI
Potrivit legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a solicita Bancii Intesa Sanpaolo Romania S.A., accesul
la datele personale furnizate in acest formular, rectificarea sau stergerea acestor date (in masura in care
acest lucru nu contravine legii) sau restrictionarea prelucrarii acestora. De asemenea, aveti dreptul de a
va opune prelucrarii datelor si de a depune o plangere in acest sens catre Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam
sa va adresati Responsabilului pentru Protectia Datelor la adresa de e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro sau
prin posta la adresa din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1, Cod postal 014142.
TRANSFER IN STRAINATATE
Aceste date sunt transferate numai catre state din Uniunea Europeana catre operatorii sus mentionati.

Am luat la cunostinta si sunt de acord,

Nume si prenume:

___________________

Data:

_______________________

Semnatura:
____________________________
(parinti / semnatura tutorelui)

