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Structura sportivă 

Divizia Juniori 

Părțile acordului : 

I. Structura sportivă ………………………………………..…………………. cu secția de volei, reprezentată de 

……………...…………….., C.I. seria ……….., nr. ……………………, având funcția de …………………………..… ; 

II. Sportivul …………………..……., deținător al LICENȚEI nr. ………….., născut la data de ….. /….. /………., 

cu domiciliul în localitatea ………………………, str. …………………..…., nr. .……, bl. ….…., sc. ….…., ap. ……..., 

sector ……, reprezentat de ………………………………………., în calitate de părinte / tutore (se anexează o copie a 

C.I. părintelui / tutorelui și hotărârii judecătorești de tutela) cu domiciliul în localitatea ……………………………….., 

str. …………………………….., nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, sector …… . 

III. Federația Română de Volei reprezentată de Cojocaru Adin, având funcția de PREȘEDINTE. 

Părțile își recunosc reciproc capacitatea legală de a încheia în conformitate cu reglementările Federației Române de 

Volei prezentul ACORD. 

 

CLAUZE 

 
1. La solicitarea primelor două părţi Federaţia Română de Volei, constând că sunt îndeplinite cele legale, validează 

Structurii Sportive Legitimaţia de Joc care îi dă dreptul de a folosi Sportivul în competiţiile interne şi  internaţionale. 

2. ACORDUL este valabil începând cu data de:       .……/………/….……. 

    ACORDUL îşi încetează valabilitatea în data de: 01 / 07 /….……. 

3.  Structura sportivă se obligă să permită sportivului participarea la acţiunile loturilor representative de volei ale 

României la care este convocat. În caz contrar Structura sportivă este amendată cu suma de 10000 €, de achitat în 30 

de zile de la data convocării. Neachitarea sumei duce la retrogadarea echipei în eşalonul inferior. 

4. Federaţia Română de Volei respectă dreptul Structurii sportive de a participa la competiţiile oficiale interne şi  

internaţionale la care aceasta este calificată. 

5. Federaţia Română de Volei va asigura respectarea prevederilor legate de drepturile Sportivului cuprinse în 

“Regulamentul sportivilor de lot naţional “. 

6. Încetarea valabilităţii prezentului ACORD se poate face înainte de termenul prevăzut la punctul 2 numai în  

conformitate cu ”Regulamentul de transferuri interne”. 

7. La data încetării valabilităţii acordului Sportivul se poate transfera numai prin negocieri între cluburi ori aplicând  

grila de transfer. 

8. Pentru validarea Legitimaţiei de joc, se anexează la prezentul ACORD dovada achitării taxei de ......................... lei  

pentru fiecare campionat, adică un total de ........................ lei, suma care a fost virată în contul 

RO16RNCB0285069512090001 al FRV, precum şi încărcarea unei fotografi în format electronic pe platforma F.R.Volei 

cloud.frvolei.ro cât mai recentă. 

Se vor încărca pe platforma F.R.Volei cloud.frvolei.ro, copiile documentelor solicitate în ”Regulamentul de 

transferuri interne”. 

Acordul se va completa în format electronic, se va lista în două exemplare care revin Structurii sportive de origine și 

Structurii Sportive la care sportivul va activa cu dubla legitimare. 

Legitimaţiile se listează din platforma F.R.Volei cloud.frvolei.ro de către reprezentantul Structurii Sportive după zece 

zile de la încărcarea documentelor.  

În cazul încărcării unor documentaţii incomplete şi neştampilate de Structura Sportivă, F.R.V. îşi rezervă dreptul de a 

nu valida Legitimaţia de Joc. 

9. Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679-GDPR 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 – „GDPR”) intrat în vigoare de la 25.05.2018, Structura Sportiva, 

precum și sportivul își exprimă acordul liber, expres și neviciat ca Federația Română de Volei, cu sediul în București, 

str. Vasile Conta nr. 16, să fie autorizată să proceseze datele lor personale, introduse în prezentul acord la punctele I și II 

de mai sus, în următoarele scopuri: 

(i) înregistrarea în baza de date a F.R.Volei și în participarea la sistemul competițional; 

(ii) preluarea și utilizarea de către F.R.Volei de imagini fotografice și video ale persoanei fotografiate/filmate, 

respectiv ale sportivului, pe toată durata de valabilitate a acordului. 

Imaginile și filmările care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri: 

- publicarea pe internet a unei descrieri mai detaliate a evenimentelor sportive în următoarele locații: 

o site-ul web www.frvolei.ro 

o pagina de Facebook www.facebook.com/frvolei/ 

o pagina de Instagram: www.instagram.com/team_romania_volleyball/ 

 

 

L.S. 
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10. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate 

mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită 

către Federația Română de Volei. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către 

„frvolei@frvolei.ro” sau la sediul F.R.V., la secretariat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea 

consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are 

impact retroactiv). 

11. Sportivul este protejat de către prevederile GDPR, poate interveni când dorește și poate solicita: 

- informarea și consultarea cu privire la informațiile vizate; 

- actualizarea informațiilor vizate; 

- ștergerea informațiilor vizate; 

- restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate. 

 

Documentele completate greu vizibil, cu ştersături sau modificări sunt declarate nule. 

Încheiat în ziua de         luna          anul                 . 

 

 

Structura Sportivă 
Divizia A1 / A2 

Validare se efectuează pe platforma 

oficială a F.R.Volei cloud.frvolei.ro 
Sportivul: 

   

Reprezentant: 
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