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          D U P L I C A T  
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL 

FERMIERILOR 

 

I. ORGANIZATORUL CAMPIONATULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL 

I.1. Organizatorul CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR este 
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA, cu sediu în Comuna 
Mihail Kogălniceanu, Sat Mihail Kogălniceanu, str. Garii nr. 2, jud. Ialomița, având cod fiscal: 
RO31295769, reprezentată legal de către dna. Alina Crețu, în calitate de Director Executiv. 

I.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament [denumit în 
continuare ”Regulamentul”], care este obligatoriu pentru toți participanții. 

II. DURATA CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR 

II.1. Inscrierile la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor se desfasoara intre 1 Decembrie 
2022 ora 12:00 si 20 ianuarie 2023 ora 00:00 si se pot realiza online, printr-un email transmis la 
office@apprs.ro, sau la numărul de telefon 0749303026. 

II.2. Campionatul National de Fotbal al Fermierilor va fi organizat in Slobozia, Constanta, 
Timisoara si Iasi si se va desfasura in perioada 31 Ianuarie 2022 si 21 Aprilie 2023.  

III. DREPTUL DE PARTICIPARE 

III.1. Are drept de participare orice membru de sex masculin al Asociatiei de Producatori de 
Porumb din Romania. 

III.2. Pentru a putea participa la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, persoanele 
interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere si sa fie de sex masculin 

b) sa fie membru al Asociatiei de Producatori de Porumb din Romania 

c) sa se inscrie printr-un email la office@apprs.ro sau la numărul de telefon 0749303026. 

d) fiecare candidat va completa și semna declarația pe propria răspundere prin care se declară 
apt de a participa la o astfel de competiție. Participarea este gratuita nefiind necesar achitarea 
niciunei taxe. 

III.3. Nu pot participa la acest Campionat administratorii sau salariatii societatii Asociatiei de 
Producatori de Porumb din Romania si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea 
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Campionatului Nationat de Fotbal al Fermierilor, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de 
gradul I.  

III.4. Un participant se poate inscrie la Campionat o singura data. 

III.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta 
Regulamentul sau care este suspectat de frauda.  

IV. MODUL DE DESFASURARE 

IV.1. Campionatul National de Fotbal al Fermierilor se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei. 

IV.2. Pentru a se putea inscrie, participantul trebuie sa fie membru APPR. 

IV.3.1 Membrul APPR care se înscrie va indica numele jucătorilor care vor forma echipa 
participantă. 

IV.3.2 O echipa este formata din 5 jucatori + 1 portar si maxim 3 rezerve. 

IV.3.3 Organizatorul pune la dispozitie echipamentul de fotbal al fiecarui jucator dupa cum 
urmeaza: 

• Tricou 
• Short 
• Jambiere 

Participantii trebuie sa vina cu propriile ghete de fotbal si manusi speciale de portar. 

IV.3.2 Vor exista patru zone in care se vor desfasura meciurile de grupe: judetul Ialomita, 
judetul Constanta, judetul Timis si judetul Iasi. In fiecare zona vor exista 8 echipe si se vor juca 6 
meciuri pe fiecare zona. Meciurile de grupe vor avea loc in perioada 31 Ianuarie – 9 Februarie 
2023. Fiecare meci va fi arbitrat de un arbitru profesionist. 

O partidă se desfasoară pe parcursul a două reprize de câte 15 de minute de joc efectiv fiecare. 
Durata fiecărei reprize poate fi prelungită de către arbitri. Pauza dintre reprize va fi de 5 
minute. 

IV.4 Înainte de începerea Campionatului se va efectua tragerea la sorți a grupelor, precum și 
ordinea în care se vor disputa meciurile. Tragerea la sorți va avea loc dupa incheierea 
inscrierilor, in perioada 23 – 27 Ianuarie 2023, în cadrul unei extrageri în direct pe canalul de 
facebook [https://www.facebook.com/campionatulfermierilor], rezultatele urmând apoi să fie 
comunicate și disponibile pe paginile de socializare ale Campionatului. 

IV.4.1. Echipa castigatoare a unui meci va fi cea care va avea la finalul celor doua reprize, cele 
mai multe goluri marcate. In caz de egalitate, se va recurge la 5 lovituri libere pentru fiecare 
echipa. In cazul putin probabil a unei noi egalitati, se va recurge la cate 1 lovitura libera la 
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poarta pentru fiecare echipa pana la ratare. Echipa castigatoare va fi cea care are cele mai multe 
puncte marcate ( goluri valabile). 

IV.4.2. Rezultatele extragerilor vor determina ordinea meciurilor si vor fi publicate pe site-ul 
oficial al Campionatului National de Fotbal al Fermierilor si pe paginile de Facebook si 
Instagram ale Campionatului in perioada 23 – 27 Ianuarie 2023. 

IV.5.1 Sferturile, semifinala si finala se vor desfasura in data de 21 Aprilie pe teritoriul 
Romaniei. Locatia va fi anuntata, din timp, pe site-ul oficial si pe paginile de Facebook si 
Instagram ale Campionatului National de Fotbal al Fermierilor. Echipele câștigătoare vor juca, 
de asemenea, în seminifinale în ordinea tragerii la sorți. Finala va fi disputată de două cele mai 
bune echipe. Numărul maxim de jucători de rezervă este de 3. Un joc nu poate continua cu mai 
puțin de 4 jucători (incluzând portarul). În caz de descompletare a uneia dintre echipe sub 
numărul stabilit mai sus, arbitrii vor descalifica echipa. 

IV.5.2 Dacă o echipă refuză să joace un meci sau să continue jocul care a început, ea va fi 
sancționată cu pierderea jocului. Pe parcursul unui joc, numărul înlocuirilor de jucători este in 
numar de maxim 3, iar înlocuirile se fac de către căpitanul echipei. Un jucător care a fost înlocuit 
poate reveni pe terenul de joc pentru a înlocui un alt jucător. O înlocuire poate fi efectuată doar 
de căpitanul echipei, când mingea este în joc sau afară din joc, iar pentru efectuarea unei astfel 
de înlocuiri trebuie respectate următoarele condiţii:  

• Jucătorul care părăseşte terenul de joc trebuie să facă acest lucru prin dreptul propriei 
sale zone de înlocuire; 

• Jucătorul care intră pe terenul de joc trebuie, de asemenea, să treacă prin zona sa de 
înlocuiri.  

• Procedura de înlocuire se termină în momentul în care jucătorul de rezervă pătrunde pe 
terenul de joc. Jucatorul trebuie sa faca parte din echipa formata din 9 jucatori declarata 
inca de la inceputul competitiei. 

 

Din acel moment, el devine jucător activ, iar jucătorul care a fost înlocuit încetează să mai fie 
jucător activ. Portarul poate fi înlocuit de oricare din jucători.  

IV.6. Organizatorul are dreptul sa faca publice pe conturile de Instagram si Facebook, numele 
castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul 
castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu.  

IV.7. Membrii APPR care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in 
Regulament vor fi eliminati de catre Organizator. 

V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE 

V.I Premii acordate echipei castigatoare 
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Premiile ce pot fi castigate sunt in numar total de 9 si constau in 5000 RON, valoare bruta, cu 
retinere impozit la sursa pentru fiecare jucator care face parte din echipa castigatoare.  Acestea 
vor fi acordate prin transfer bancar in conturile indicate de fiecare jucator, pe procesul verbal de 
inchidere a competitiei Campionatului National de Fotbal al Fermierilor, editia 3 a, ce se va 
completa in urma finalei si desemnarea castigatorilor, transferul se va face in cel mult 5 zile 
lucratoare de la desemnarea castigatorilor. 
Valoarea totala a premiilor este de  45.000 RON valoare bruta (cu taxe si impozite incluse). 

 
V.II Premii speciale 
Vor exista si 3 premii speciale sub forma de trofeu pentru: 

• Golgheterul Campionatului  
• Veteranul competiei 
• Cel mai bun portar 

VI. ACORDAREA PREMIILOR 

 Premiul echipei castigatoare va fi acordat de catre organizator  fiecarui membru al echipei  
conform specificatiilor de la punctul V.I. Totodata, echipa castigatoare va intra in posesia Cupei 
Campionatului National al Fermierilor editia A III-a. 

VI.1.1. Castigatorii premiilor speciale vor fi desemnati conform urmatoarelor criterii: 

• Trofeul Golgheterul Campionatului va fi acordat jucatorului cu cel mai mare numar de 
goluri 

• Trofeul Veteranul competiei va fi acordat jucătorul cu vârsta cea mai înaintată care va 
juca cel puțin 10 minute 

• Trofeul Cel mai bun portar va fi acordat jucatorului echipei castigatoare. 

VI.2.1. Castigatorii vor ridica premiile speciale personal de la un reprezentant al 
Organizatorului in cadrul Marei Finale a Campionatului, editia a III-a. 
VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR 

VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ 
conditiile descrise in sectiunile anterioare ale  Regulamentului. De asemenea, in momentul 
receptiei premiului, Participantul trebuie sa confirme primirea acestuia prin semnarea 
formularului de primire prezentat de Organizator, cu indicarea numelui complet. 

VII.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezentul 
Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua 
verificari in ceea ce priveste corecta participare. 

VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista 
participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate 
sa le restrictioneze participarea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor pe toata 
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durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor 
neconforme. 

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII 

VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in 
considerare. 

VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte 
probleme la inscrierea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, cauzate de furnizorul 
de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, 
Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului 
de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic 
intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia. 

IX. TAXE SI IMPOZITE 

IX.1. Nu exista taxa de participare pentru cei ce se inscriu la Campionatul National de Fotbal al 
Fermierilor. 

IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte 
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor de cazare daca sunt persoane care vin din alte localitati 
pentru desfasurarea meciurilor  

X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 

X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, 
putand fi consultat pe www.campionatulfermierilor.ro in perioada 01.12.2022-01.05.2023. 

X.2. Prin participarea la prezenta Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, toti 
participantii sunt de acord ca numele lor sa fie stocate si procesate in scopul desemnarii 
castigatorilor. Prin acceptarea premiului, participantii castigatori sunt de acord sa isi dezvaluie 
suplimentar datele de identificare necesare in scopul vrarii premiului (nume, prenume, adresa 
de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail, cont bancar), acestea putand fi folosite exclusiv 
pentru activitatile desfasurate de societatea Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania 
si partenerii sai in legatura cu organizarea prezentului Campionat, cu respectarea dispozitiilor 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.  

X.3. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau 
prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si 
semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor 
personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a 
caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679, in special a 
datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, 
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand 
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dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia 
particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care 
exista dispozitii legale contrare.  

X.4. Prin participarea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, participantii sunt de 
acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numele lor sa poata fi facute publice cu 
ocazia anuntarii castigatorilor, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator 
pentru organizarea acestor operatiuni.  

X.5. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Politicii de confidentialitate 
publicate pe site www.campionatulfermierilor.ro. In caz de neconcordanta intre acestea, 
prevederile prezentului Regulament vor prevala. 

X.6. Detaliile privind protecția datelor cu caracter personal se regăsesc în Anexa nr. 1  la 
prezentul Regulament sau la adresa www.campionatulfermierilor.ro/GDPR. 

 

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, 
potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.  

XI.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din 
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In 
categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, 
inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare 
care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

XII. DISPOZITII FINALE 

XII.1. Prin inscrierea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, participantii sunt de 
acord cu prevederile prezentului regulament.  

XII.2. Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania isi rezerva dreptul sa modifice 
prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului 
aditional pe site-ul oficial www.campionatulfermierilor.ro. 

XII.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campionatului va fi adresata in scris 
Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 
(cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campionat vor fi 
solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele 
judecatoresti competente. 

http://www.campionatulfermierilor.ro/
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+Legea aplicabilă prezentului Regulament, respectiv prezentului Campionat este legea română. 

ORGANIZATOR  
APPR   
Director Executiv   
ALINA CRETU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXĂ 

LA 
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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL 

FERMIERILOR 

Prezenta Anexa a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor 
(„GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în 
Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică. 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta 

„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în 
combinație cu alte informații, pentru a vă identifica.  

Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum urmează: 

• Pentru organizarea și desfășurarea Campionatului, executarea obligațiilor prevazute în 
prezentul Regulament, contactarea dumneavoastră în calitate de câștigător și pentru 
acordarea premiilor este posibil să ne comunicați nume utilizator, nume și prenume, 
adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, cont bancar, semnătură. 

• În cazul în care lăsați un text pe pagina de Facebook sau de Instagram (e.g. comentariul 
pe care îl furnizați în cadrul Campionatului prin intermediul paginii dedicate), este posibil 
să colectăm respectivul text, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel 
text (e.g., prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu 
caracter personal pe care le puteți furniza în acest proces). 

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal 

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele 
scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale: 

Necesitate contractuală 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la 
Campionatul organizat pe baza prezentului Regulament și pentru a ne exercita și proteja 
drepturile care rezultă din participarea dumneavoastră la Campionat. 

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării 
descrise mai sus, este posibil să nu putem îndeplini obligațiile asumate în calitate de 
Organizator. 

Obligație legală 

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter 
Personal despre dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm Datele 
dumneavoastră cu Caracter Personal pentru: 

• a îndeplini obligațiile fiscale; 

• în scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu 
caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate 
de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi 
conform legii. 

Interesele noastre legitime 

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate organizatoare, 
inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De 
exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru: 
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• a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile 
noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor; și 

• a ține evidența activităților desfășurate. 

Consimțământul dumneavoastră 

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul împuterniciților, consimțământul 
dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. 

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor 
dumneavoastră cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice 
moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a 
aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea 
acestuia. 

În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți, trebuie să vă 
asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter 
Personal, arătându-i aceste prevederi privind Confidențialitate, explicându-i că Datele sale cu 
Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceastea, și obținând consimțământul 
său, dacă este cazul. 

Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți 

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către 
terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter 
Personal în următoarele cazuri: 

• Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter 
Personal societăților care prestează servicii pentru noi, care acționează ca persoane 
împuternicite de operator, precum furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, 
sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor 
dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu 
Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi. 

• Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele 
dumneavoastră cu Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru 
respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice 
sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru 
securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanță publică. 

• Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să 
distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care 
sunteți de acord cu o astfel de distribuire. 

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal 

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară 
în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile 
aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau 
de raportare. 

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal 

Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal 
împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea 
Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin 
restricționarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. 

Transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură si nu putem garanta securitatea 
Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice 
transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc. 
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Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter 
Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, 
schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat 
parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți 
pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal. 

Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal 

Aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi 
le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile: 

• dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi  și 
de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la 
prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor 
dumneavoastră cu Caracter Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele 
dumneavoastră cu Caracter Personal; 

• dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete; 

• dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau 
restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul 
de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter 
personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice 
exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu 
doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; 
(iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter 
personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării 
pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date 
prevalează asupra celor ale persoanei vizate; 

• dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal; 

• dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat; 

• în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; 

• dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor 
competente, și 

• dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu 
dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură 
semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în 
cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de 
decizii. 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute 
în secțiunea de mai jos “Cum să ne contactați”. 

Cum să ne contactați 

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne 
contactați prin e-mail la adresa  contact@campionatulfermierilor.ro.  

 


