
REGULAMENTUL 

de organizare şi desfasurare a crosului 

"CASIOPEEA" - crosul luptei impotriva cancerului la san 

28 Septembrie 2019, Parcul Tineretului, Bucuresti 

  

SECTIUNEA 1. PROGRAMUL  SI  REGULAMENTUL OFICIAL AL 

CROSULUI 

Crosul „Casiopeea” -  crosul luptei impotriva cancerului la san, destinat tuturor 

categoriilor de varsta (denumita in cele ce urmeaza “Competitia”) este organizata 

de Asociatia Casiopeea. Competitia are ca scop promovarea ideii de lupta 

impotriva cancerului la san, dar si promovarea miscarii in aer liber si a unui stil 

de viata sanatos. Crosul reprezinta o parte din campania organizata la nivel 

european, consacrata luptei impotriva cancerului la san, conceputa ca o 

Competitie care promoveaza un stil de viata sanatos. 

 

Participantii la Competitie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile 

Regulamentului Oficial al Competitiei (denumit în continuare “Regulament 

Oficial”). 

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei 

aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul 

www.casiopeea.org. 

Prin participarea la aceasta Competitie, participantii sunt de acord sa respecte si 

sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului 

Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile. 

 

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A 

COMPETITIEI   

2.1. Data si locul desfasurarii Competitiei: 

Competitia se va desfasura sambata, 28 septembrie 2019, in Bucuresti, in Parcul 

Tineretului, pe aleile principale, conform traseului si mecanismului Competitiei, 

asa cum sunt detaliate în Sectiunea 3 a prezentului Regulament. 

 

Programul detaliat al evenimentului: 

8:30 –9:30: Înregistrare, primirea tricourilor 

9:30–9:45: Ceremonie de deschidere 

9:45-9:55: Încălzire copii si adolescenti 

10:00: Start copii grupa 6-7 

10:05: Start copii grupa 8-9 
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10:15 –10:25: Încălzire adulti  

10:15: Start adolescenți 10-13 

10:20: Start adolescenti 14-15 

10:30: Start 6K or 9K pentruadulti 16+ 

10:30 -10h50: Zumba  

11:00: Start Marșul familiei 3K 

11:45: Ceremonie de final și acordarea diplomelor și medaliilor &  Corporate 

Challenge 

 

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI 

 

3.1. Participantii si desfasurarea Competitiei 

Aceasta competitie se adreseaza tuturor categoriilor de varsta, copii, adulti, 

seniori, familii. 

 

Crosul va fi organizat pentru 7 categorii dupa cum urmeaza: 
 Cursa copiilor (6 - 7 ani) 

 Cursa copiilor (8 -9 ani)  

 Cursa adolescenților (10 -13 ani) 

 Cursa juniorilor (14-15 ani) 

 Cursa adulților (16 ani+) 

 Cursa atleților (16 ani+) 

 Marșul familiei (toate vârstele)  

 

Toate categoriile de cros vor avea punctul de start pe aleea de intrare in parc 

dinspre Liceul Gheorghe Sincai, iar finisul va fi pe aleea din dreapta aceluiasi 

rond, vizavi de start. 

 

3.2. Distante de parcurs  

 
 Cursa copiilor -500 m (6 - 7 ani) 

 Cursa copiilor -750 m  (8 -9 ani)  

 Cursa adolescenților -1,7 km (10 -13 ani) 

 Cursa juniorilor - 3 km (14-15 ani) 

 Cursa adulților - 6 km (16 ani+) 

 Cursa atleților - 9 km (16 ani+) 

 Marșul familiei - 3 km (toate vârstele)  

  



3.3. Acordul pe propria raspundere 

 

Pentru înregistrare, participanții vor efectua transferul bancar al contravalorii 

participarii, în contul Asociației Casiopeea 

(RO64RNCB0072124220940001, deschis la BCR Sect.1, precizând Donație 

înscriere Cros Casiopeea 2019 în detaliile transferului) și prezentarea dovezii 

donației în ziua crosului, la înregistrare. 

 

Pentru participarea la cursa, copiii (6-11 ani)  vor contribui cu o donatie de 20 lei,  

adolescentii (12-15 ani) cu o donatie de 30 lei si adultii vor contribui cu o donatie 

de 60 lei, in scopul sustinerii activitatii Asociatiei Casiopeea si a achizitionarii de 

proteze mamare pentru beneficiare.  

 

Prin inscrierea in Competitie, participantul minor (cu varsta pana in 18 ani) 

confirma ca: 

a) are acceptul parintelui/tutorelui legal cu privire la participarea sa in Competitie; 

b) faptul ca atat el, cat si parintele/tutorele legal au citit Regulamentul Oficial si 

au inteles mecanica participarii in Competitie; 

c) exista acordul sau si al parintelui/tutorelui legal pentru colectarea si procesarea 

datelor sale cu caracter personal ca participant in Competitie, pentru validarea in 

calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea desemnarii sale ca 

si castigator, si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului; 

d) exista acordul sau si al parintelui/tutorelui legal pentru folosirea materialelor 

pe baza carora a fost facuta inscrierea in scopuri de comunicare; 

 

Prin inscrierea in Competitie, participantul major confirma ca a luat la cunostinta 

si accepta Regulamentul Oficial si ca este de acord cu colectarea si procesarea 

datelor sale personale si inregistrarea acestora in baza de date a Organizatorului, 

in scopul validarii in calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea 

unui castig, si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului. 

Prin inscrierea la Competitia "CASIOPEEA" crosul luptei impotriva cancerului 

la san , participantii confirma ca : 

- sunt apti din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit si in 

conditii meteo specifice unei zile de toamna; 



- ca NU se afla sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a stupefiantelor; 

- ca au achitat taxa de participare pentru proba la care s-au inscris; 

- ca au completat corect si complet Formularul de Inscriere la Competitie; 

- ca au luat la cunostinta recomandarile organizatorilor cu privire la 

imbracamintea si incaltamintea folosita pe parcursul competitiei si ca vor utiliza 

echipamentul adecvat; 

- ca respecta intocmai indicatiile arbitrilor, arbitrii fiind persoanele abilitate sa 

intrerupa competitia in cazul in care este incalcat Regulamentul Competitiei; 

- ca sunt de accord ca arbitrul poate descalifica automat participantul la concurs 

in cazul in care acesta incalca Regulamentul Competitiei (ex. se abate de la traseu 

si nu reintra inapoi prin locul cel mai apropiat prin care a iesit accidental sau voit, 

pentru comportamentul nepoliticos la adresa Organizatorilor si/sau a 

participantilor la competitie etc); 

- ca nu vor arunca in perimetrul de desfasurare a Competitiei nici un tip de deseu 

fiindu-le aduse la cunostinta ca in cazul nerespectarii acestei conditii sunt pasibil 

cu descalificarea din Competitie fara drept de apel (si fara a mai primi 

contravaloarea taxei de participare); 

- ca se vor manifesta intr-un mod decent si cu sportivitate pe toata perioada de 

desfasurare a Competitiei fara a-i stanjeni pe ceilalti participant si/sau 

Organizatorii; 

- ca nu vor apela la nici o alta forma/mijloc de deplasare in perimetrul de 

desfasurare a Competitiei (auto, velo, moto, ATV etc); 

- ca isi asuma cheltuielile cauzate implicate de o posibila accidentare pentru care 

Organizatorii nu sunt raspunzatori; 

- ca nu au nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi imaginile foto si video 

realizate in timpul Competitiei in care sunt surprins cu angajamentul ferm al 

Organizatorilor ca nu vor folosi aceste imagini in alte scopuri decat Promovarea 

Competiei, implicit al activitatilor Asociatiei Casiopeea, Sponsorilor, mass-media 

scrisa si video, la elaborarea Afiselor, Diplomelor si pentru alte materiale 

informative dedicate activitatilor de alergare. 

3.4. Inscrierile 

Inscrierile participantilor se pot face in nume propriu si/sau in numele persoanei 

juridice pe care participantii o reprezinta direct la locul de desfasurare a 



competitiei incepand cu orele 08:30 pana la 09:30 sau direct pe site-ul oficial al 

competitiei www.casiopeea.org sau in orice alt mod indicat de organizatori. 

   

   3.5. Echipament de concurs 

Participantii vor participa la competitie cu propriul echipament, iar fiecare 

concurent va primi din partea organizatorului un tricou de culoare roz/alb, 

simbolul Competitiei, pe care va trebui sa-l poarte pe toata durata competitiei. 

 

3.6. Stabilirea rezultatelor 

Clasamentul pentru fiecare categorie se face in ordinea in care concurentii trec 

linia de sosire. 

Se vor intocmi clasamente separate pentru fiecare categorie, separat pentru baieti 

si fete pentru primii 5 finalisti. 

 

SECTIUNEA 4. NOTIFICAREA SI INMANAREA PREMIILOR  

4.1. Titluri si premii 

Vor fi premiate locurile 1, 2, 3, 4 si 5 (masculin si feminin) la toate categoriile. In 

cadrul competitiei vor fi alocate un total 60  de premii (6 curse x 2 sectiuni -

masculin și feminin- x 5 premii/sectiune) constand in produse si/vouchere oferite 

de sponsorii evenimentului. Valoarea unitara a premiillor nu vor depasi 

valoarea de 599 RON (TVA inclusa)/castigator. Premiile vor fi puse la 

dispozitia Organizatorului de catre sponsori/parteneri. 

Toti copiii participanti vor primi cate o diploma de participare.  

Toti participantii vor avea la dispozitie apa de baut. Festivitatea oficiala de 

premiere se va desfasura intr-un spatiu amenajat la locul de desfasurare a 

evenimentului in maximum o ora de la incheierea competitiei. 

   

4.2. Conditii administrative 

Organizarea evenimentului revine Asociatiei Casiopeea care se va ocupa de 

promovarea, implementarea si desfasurarea evenimentului si care va pune la 

dispozitie arbitrii si voluntarii necesari desfasurarii competitiei. Detaliile vor fi 

stabilite in protocoalele de colaborare individuale cu fiecare partener. 

Eventualii sustinatori, bunici sau alti membri de familie ai concurentilor pot 

ramane in vecinatatea traseului, dar in afara rutei de alergare avand grija sa nu 

deterioreze spatiul verde. 

Participantii nu pot parasi traseul de alergare si nici nu îl pot modifica. 

Participantii care renunta pe parcursul alergarii vor fi  considerati descalificati, 

dar sunt rugati sa se prezinte la sosire pentru a anunta organizatorul despre aceasta 

renuntare. 

Competitia va beneficia de prezenta la locul de desfasurare a unei ambulante si a 

unui echipaj de paza si protectie.  

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de accident 

sau prejudiciu aparut in timpul acestui eveniment, participarea la eveniment 
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se face pe propria raspundere a participantilor, iar copiii vor participa 

numai cu acordul parintelui (tutorelui legal) . 

Toti participantii vor respecta instructiunile Organizatorului precum si normele 

de buna cuviinta, respect si fair-play fata de cei prezenti. Consumul de băuturi 

alcoolice în spațiul de organizare a crosului este strict interzis. De asemenea, este 

interzisa participarea la eveniment a persoanelor aflate sub influenta bauturilor 

alcoolice sau a a substantelor halucinogene.  

Cei prezenti – concurenti si sustinatori – vor avea un comportament civilizat si 

vor respecta mediul inconjurator. Ambalajele si alte deseuri vor trebui aruncate in 

cosurile de gunoi si/sau pubelele marcate special in incinta parcului. Cei ce nu vor 

respecta aceste norme sunt pasibili de amenda conform legislatiei in vigoare. 

Regulamentul oficial este realizat de organizator si va fi facut public conform 

legislatiei aplicate in Romania, putand fi accesat pe site-urile www.casiopeea.org. 

Prin participarea la aceasta competitie, participantii sunt de acord sa respecte si sa 

se conformeze tuturor clauzelor, termenilor si conditiilor prezentate in 

Regulamentul Oficial si legislatiei in vigoare. Copiii sub 18 ani se vor afla in 

stricta responsabilitate a adultilor (profesori, antrenori, parinti etc) care ii insotesc.  

Odata cu inregistrarea la cros, toti participantii vor ceda dreptul de folosire 

a imaginii fixe si in miscare din timpul competitiei, organizatorilor si 

partenerilor acestora. 

 

Organizatorii pot ceda aceste materiale unor terti, fara acordul participantilor; 

aceasta conditie se aplica pe timp nelimitat si este valabila in intreaga lume. 

 

Sectiunea 5. Prelucrarea si protectia datelor personale 

5.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in 

organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile: 

• REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”) 

• Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care 

se aplica derularii acestei campanii. 
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5.2. Prin înscrierea la Crosul Casiopeea („Competiție”), Participanții sunt de acord 

cu toate prevederile Regulamentului Oficial si se obliga sa le respecte ca atare, 

înțelegând pe deplin toate efectele acestora.  

5.3. Înscrierea in Competiții, derularea si efectele acesteia implica colectarea si 

prelucrarea de date cu caracter personal : Nume, Prenume, Sex, Data Nasterii, 

Marime tricou, Compania, Nume&Prenume Copil, Categorie cursa, cont bancar, 

semnatura. 

5.4. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) este 

Organizatorul Competitiei , ASOCIATIA CASIOPEEA., NIF: 29165058.  

5.5. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale il reprezinta: inscrierea in 

Campetitie, derularea Competitiei, validarea castigatorului si atribuirea premiului, 

inmanarea premiului, beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor 

reclamatii referitoare la derularea Campetitiei, administrarea website-ului și a 

paginii de Facebook, formulate conform prevederilor din Regulament, precum si 

indeplinirea de catre Organizator si Imputernictul sau a obligatiilor prevazute de 

legislatia in vigoare. 

5.6. Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale il constituie 

organizarea Crosului Casiopeea adresat de catre Organizator publicului larg, 

acceptat de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il 

reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si b) din GDPR.  

In afara de Operator, datele colectate nu vor ajuge si la alti terti. 

5.7. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt 

informati ca: 

a) Datele colectate in virtutea prezentei Competitii sunt stocate de catre Operator 

pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, 

lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod 

Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data 

incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit 

legislatiei contabile in vigoare; 

b) Beneficiaza de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter 

personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de 

a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate 

aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos; 

c) Beneficiaza de dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul, fara ca acest 

fapt sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte 



de retragerea acestuia, insa retragerea consimtantului poate avea drept consecinta 

imposibilitatea de inscriere sau de a participa efectiv la Campania promotionala, 

dupa caz; 

d) Furnizarea de date cu carater personal efectuata in virtutea prezentei Campanii 

reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de 

relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia 

in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai 

pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind 

obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie 

in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea 

contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si 

serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, 

persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor 

putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiile puse in 

joc, de asemenea, Organizatorul va spus sanctiunilor contraventionale si/sau 

penale; 

 e) Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru 

Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.). 

5.8. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera 

persoanelor vizate: 

A. (1) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la 

Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate 

de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si 

semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 

1 din Regulamentul Oficial.  

In cazul in care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de catre 

Operator, persoana vizata are acces la urmatoarele informatii: 

(a) scopurile prelucrării; 

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal 

le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau 

organizații internaționale; 

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi 

stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile 

utilizate pentru a stabili această perioadă; 



(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea 

datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter 

personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana 

vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; 

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, 

menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în 

cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind 

importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru 

persoana vizată. 

(2)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță 

sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu 

privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la 

transfer. 

(3)   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul 

prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate 

percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care 

persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în 

care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un 

format electronic utilizat în mod curent. 

(4)   Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) din GDPR nu aduce 

atingere drepturilor și libertăților altora. – art. 15 GDPR 

B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de 

catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana 

vizata, acesata avand dreptul de a obtine rectificarea datelor. – art. 16 GDPR 

C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") : dreptul de a solicita 

Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in 

cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt 

necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau 

prelucrate; retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru 

prelucrare; opunerea prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; 

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal 

trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal 

au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. – 

art. 17 GDPR 



D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat in cazul in care persoana 

contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea 

corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii 

datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care 

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, 

dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in 

instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in 

care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor 

ale persoanei respective. – art. 18 GDPR 

E. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter 

personal sau restrictionarea prelucrarii: Organizatorul comunica fiecarui 

destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare 

sau stergere a datelor sau restrictionare a prelucrarii, daca acest lucru se dovedeste 

a fi posibil si daca nu presupune eforturi disproportionate. – art. 19 GDPR 

F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii 

campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, persoana vizata are 

dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis 

Organizatorului initial. Datele trebuie primite intr-un mod structurat, utilizat in 

mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date 

noului Organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. – art. 20 

GDPR 

G. Dreptul de opozitie: In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, 

din motive legate de situatia speciala in care se afla, prelucrarii datelor care o 

privesc atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime 

urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai 

prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Operatorul 

demonstreaza ca are in continuare motive legitime si imperioase care justifica 

prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor 

persoanei vizate sau ca scopul este constatatrea, exercitarea sau apararea unui 

drept in instanta.  

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul 

direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in 

acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de 

profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. – art. 21 

GDPR 

H. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: 

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice 

care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele 



mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara 

incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o 

autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod 

explicit. – art. 22 GDPR 

5.9.  Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri 

scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, cat si 

la adresa de e-mail casiopeea.contact@gmail.com .  

5.10. Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea 

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in 

care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu 

ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal. 

 

 

Organizator, 

Asociatia Casiopeea 

 


