
 
Nr. 10 / 08.01. 2019 

Decizia  nr. 46 din 08.01.2019 

 

 Avand in vedere  modificările legislative în plan european pe domeniul protecţiei 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ṣi privind 

libera circulaţie a acestor date, în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, începând cu data de 01.02. 

2019, orice solicitare către AZLR de eliberare a unor documente  ( licenţe, calificări, IPPI 

Card etc)  va fi însoţită obligatoriu de anexa prezentei decizii care conţine acordul de 

transmitere, prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal, completat 

corespunzător , semnat ṣi datat  în original de către solicitantul documentului. 

Orice solicitare către AZLR de prelucrare a documentelor care nu conţine acordul mai sus 

menţionat este considerata nulă ṣi tratată ca atare. 

 Persoana responsabilă cu gestionarea acestui domeniu este începand de la data 

de 01.02.2019, dl. Scurtu Alexandru, preṣedintele Comisiei de Legislaţie 

 

 

08.01.2019 

   Sibiu 

Valentin Ioan Popa 
Presedinte AZLR                                                                                                    

                                                                                               

 



ACORD 

de transmitere, prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal 
 

În conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor - RGPD), vă aducem la cunștință ca Asociatia de Zbor Liber din Romania 

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, având funcție de identificare*, precum și datele 

referitoare la documentele aeronautice**, prin mijloace mixte, având drept scop: eliberarea si evidența 

documentelor personalului aeronautic navigant și examinarea acestuia. 

 

Sunteți obligat (ă) să furnizați datele, AZLR având obligaţia legală de a administra, prelucra şi porta 

in condiţii de siguranţă, numai pentru scopurile prevăzute de legislaţia in vigoare, datele personale pe care le 

furnizati sau pe care le furnizează, după caz, o altă persoană. Refuzul furnizării acestor date duce la 

imposibilitatea ca AZLR să dea curs solicitării dvs. 

 

Datele cu caracter personal furnizate sunt înregistrate si destinate utilizarii de către Asociatia de Zbor Liber 

din Romania și sunt transmise prin orice mijloc comunicare oricăror entităţi publice ori private ale 

căror activităţi sunt incidente in activitatea AZLR sau care au dreptul legal să le solicite (instanțe de 

judecată, procurori, organe de urmărire penală - dacă sunt necesare desfășurarii unei anchete, 

autorități/administrații aeronautice, organizații internaționale aeronautice). 

 

Conform Legii nr. 677/200, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu 

fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi,vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată 

și semnata Consiliului Director al AZLR. Cererii i se va atașa o copie-xerox, lizibilă, a actul de identitate al 

solicitantului.  

 

Pentru orice probleme de natură legală legată de furnizarea datelor cu caracter personal, vă este recunoscut 

dreptul de a vă adresa justiției. 

 

 

Numele și prenumele ( cu majuscule) .................................................... 

 

Semnătura .................................................................... 

 

 

 Data............................................................................. 

 

* cuprinde informaţii legate de numele şi prenumele solicitantului, data şi locul naşterii, naţionalitatea, codul 

numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, act identitate,etc. 

** cuprinde informaţii legate de carnetul de evidenta al zborurilor, seria şi numărul licentei de zbor, seria şi 

numărul actului de studii, după caz. 

 

 

Conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date. 

 


