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NOTIFICARE 
 
 

În toate ţările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine 
aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi sub acronimul GDPR 
(General Data Protection Regulation). 
 

GDPR întăreşte vechea legislaţie şi o uniformizează la nivelul tuturor ţărilor din UE. În 
România, exista în prezent Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. 
 
Ce date prelucrează Federaţia Română de Yachting: 
 

Datele personale pe care le prelucram sunt, în principal, datele tale de identificare (nume, 
prenume, CNP, număr de telefon, adresa de email, acte de identificare) pe care le colectăm direct de la 
tine sau din alte surse atunci când comunicăm pentru FRY. 
 

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre şi după finalizarea acesteia, 
cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la 
dispoziţiile privind arhivarea. 
 
Ce înseamnă prelucrarea datelor: 
 

Orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: 
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terţi), diseminare sau punere la 
dispoziţie în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau 
distrugerea. 
 
De la data aplicării Regulamentului beneficiezi de următoarele drepturi: 
 

DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea şi protejarea 
datelor cu caracter personal de către FRY; 

DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obţine de la operatorul de date personale 
(FRY), confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta; 

DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obţine rectificarea datelor inexacte, precum şi 
completarea datelor incomplete; 

DREPTUL LA ŞTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a 
obţine, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, ştergerea datelor cu caracter personal; 



 
DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII - dreptul de a obţine, în măsura în 

care sunt îndeplinite condiţiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a 
limita prelucrarea ulterioară a acestora; 

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter 
personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi 
dreptul ca aceste date să fie transmise de către FRY către alt operator de date, în măsura în care sunt 
îndeplinite condiţiile legale; 

DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi 
legitime legate de situaţia particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în 
măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale; 

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIŢIEI SAU AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE 
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a 
se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în 
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate. 

Îţi poţi exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări scrise şi semnate la sediul 
Federaţiei Române de Yachting din Bucuresti, Str. Vasile Conta nr 16, etaj 6, camera 609, sector 2 sau prin 
email la dpo@fry.ro. Solicitările anonime nu vor fi luate în consideraţie. 
 

În cazul în care nu sunteţi de acord cu modificările prezentate mai sus, până la 1 august 2018, 
aveţi dreptul de a ne transmite dezacordul la adresele de mai sus, fără a fi necesară invocarea unui 
motiv. Ulterior acestei date, modificările vor fi considerate acceptate. 
 

Notă: aceasta este o notificare oficială a Federaţiei Române de Yachting realizată în baza 
obligaţiilor legale care revin acesteia. 
 
Vă urăm ape liniştite, vânturi favorabile şi navigaţie plăcută, 
 
Federaţia Română de Yachting 
 


