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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

în cadrul activității de soluționare a petițiilor 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Clubul 

Sportiv Botoșani are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, 

datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră în momentul depunerii/transmiterii unei 

petiții. 

Scopul folosirii datelor personale furnizate (nume și prenume, adresă de corespondență, adresă de e-

mail/telefon) este soluționarea petiției dumneavoastră sau, dacă e cazul, a transmiterii spre soluționare 

instituției sau autorității competente. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale (nume și prenume, adresă de corespondență sau adresă de e-

mail sau nr. de telefon), acestea fiind necesare în vederea comunicării unui răspuns către dumneavoastră. 

Informaţiile furnizate sunt destinate utilizării acestora de către Clubul Sportiv Botoșani în vederea 

soluționării petiției şi sunt comunicate numai compartimentelor din cadrul clubului competente a formula 

un răspuns la petiţia dumneavoastră sau, dacă este cazul, instituțiilor sau autorităților publice.  

Refuzul dumneavoastră de a permite folosirea datelor personale furnizate determină imposibilitatea 

soluționării petiției. 

In cazul în care petiția dumneavoastră nu intră în competența clubului, aceasta va fi transmisă instituției sau 

autorității competente, urmând să fiți informat în acest sens. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a 

nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care 

vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 

scrisă, datată şi semnată şi înregistrată la secretariatul Clubului Sportiv Botoșani (str. Calea Națională nr. 

44, Botoșani).  

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

Datele dumneavoastră pot fi transferate altor instituţii publice doar în vederea comunicării unui punct de 

vedere şi/sau soluţionării petiţiei dumneavoastră. 

 


