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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
ȘI INFORMARE GDPR PRIVIND TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC CONFORM ORDINULUI
COMUN MTS NR. 667/07.07.2020 – MS NR. 1236/07.07.2020
În atenția sportivilor și a părinților/tutorilor sportivilor minori care participă la
competiții sportive în anul 2020
În temeiul prevederilor Ordinului comun MTS nr. 667/07.07.2020 – MS nr. 1236/07.07.2020,
organizatorii de competiții au obligația ca la intrarea în baza sportivă să efectueze un triaj
epidemiologic al persoanelor ce doresc accesul, prin măsurarea temperaturii șI întocmirea unui tabel
nominal.
Date personale colectate și stocate: Numele și Prenumele sportivului și/sau ale
părintelui/tutorelui, data la care s-a făcut accesul în bază, semnătura, temperatura (temperatura va fi
notată scriptic într-un proces verbal separat, doar în situația în care aceasta depășește 37.3º).
Modalitatea de stocare: Datele personale colectate vor fi stocate în arhiva FRT.
Perioada de stocare: Datele personale colectate vor fi stocate pe o perioadă de 3 luni de la data
colectării, cu excepția situației în care una dintre persoanele ce au avut acces în bază a prezentat
simptome ale virusului covid-19, caz în care perioada de stocare va depinde de anchetele
epidemiologice efectuate de autoritățile abilitate.
Transferul datelor personale: Datele personale colectate pot fi transferate, în temei legitim,
către autoritățile publice abilitate.
Refuzul colectării datelor personale precum și/sau înregistrarea unei temperaturi ce depășește
37.3º atrag dupa sine interzicerea accesului în baza sportivă.
Subsemnatul, __________________________________________ , sportiv legitimat la Clubul
_______________________________________, sau părinte/tutore al sportivului
____________________________, legitimat la Clubul ______________________________, declar că
sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, potrivit prevederilor GDPR, și că am luat la cunoștință
prevederile Ordinului Comun MTS Nr. 667/07.07.2020 și MS Nr. 1236/07.07.2020, care specifică, la Art.
8: În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se
face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

DATA
________________________

SEMNĂTURA
____________________

