POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A ASOCIATIEI MUNICIPALE DE ATLETISM BUCURESTI
Vizitarea www.amabucuresti.ro sau completarea formularelor solicitate se considera o informare
adecvata asupra prelucrarii datelor cu caracter personal, iar consimtamantul personelor vizate este
liber exprimat, in spiritul Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Site-ul www.amabucuresti.ro este administrat de catre Asociatia Municipala de Atletism Bucuresti si
este protejat impotriva riscurilor de securitate. Administratorul foloseste un serviciu de analiza web,
pentru a analiza utilizarea paginilor, interactiunea cu paginile si optiunile de navigare ale vizitatorilor
si anonimizeaza caracteristicile analizate.
Tipuri de date colectate:
1. Informațiile furnizate în baza unui consimțământ liber exprimat in momentul inscrierii la una sau
mai multe competitii organizate. Cu aceasta ocazie urmatoarele categorii de date sunt colectate
in scopul declarat: Nume si prenume; Numar de telefon; Adresa e-mail; Data nasterii.
2. Informațiile colectate în mod automat atunci cand utilizati site-ul amabucuresti.ro. Administratorul
poate colecta urmatoarele date: adresa IP, activitatea si experienta de navigare, sistemul de
operare sau browser
3. Fotografii sau filmari video din cadrul competitiilor sau a festivitatilor de premiere
Scopul colectarii datelor cu caracter personal
Desfasurarea competiilor in mod organizat depinde de aceste date, astfel scopul acestei colectari este
de a tine evidenta participantilor si atribuirea numerelor de concurs, totodata clasamentele finale
publicate pe site pot contine numele si prenumele, categoria de varsta, locul in clasament sau
rezultatul obtinut. Deasemena prin intermediul canalelor de comunicare si promovare proprii este
posibil sa folosim imagini generale, fotografii sau secvente video din cadrul evenimentelor

Datele mentionate in cadrul acestei politici sunt pastrate în baza noastră de date pe suport digital sau
pe suport hartie, dupa caz, în condiții de securitate și confidențialitate.
Drepturile persoanelor vizate
1. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de
către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale
stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să
obțineți o copie a acestor date personale.
2. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și, ținând cont de scopul în care
ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc
3. Aveți dreptul la ștergerea datelor personale fără întârzieri nejustificate.
4. Dreptul la retragerea consimțământului
5. Dreptul de a restrictiona procesarea pentru o perioada limitata, sens in care trebuie sa ne
solicitati perioada pentru care vreti sa va fie restrictionata prelucrarea datelor dvs., si dupa caz, motivul
acestei solicitari.
Puteti oricand sa faceti apel la drepturile Dvs. prin formularea unei solicitari in acest sens, solicitare
pe care o puteti trimite la adresa: contact@amabucuresti.ro
În situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile legale mentionate anterior, va informam
ca aveti dreptul de a adresa o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu
Caracter.
Politica de confidentialitate se completeaza cu Regulamentul de Concurs publicat pe site-ul principal
www.amabucuresti.ro pentru fiecare competitie in parte.

