CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ......... /...................................
PĂRȚI CONTRACTANTE
............................................, cu sediul în ......................................., cod fiscal................................
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ............................, cont
bancar.................................................. deschis la ......................................, email...................................,
telefon........................................, reprezentată prin dl./dna. .................................................... în calitate
de..............................................., denumită în continuare SPONSOR
și
Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) cu sediul în
București, str. Aleea Rotundă, nr.4, bl. Y1A, sc. 2, ap. 96, Sector 3, înregistrat în registrul persoanelor
juridice prin Sentința civilă nr. din 27.07.2012 a Tribunalului București, codul fiscal 30579100, având cont
cu nr. IBAN RO67RZBR0000060015186865, deschis la banca Raiffeisen Ban, reprezentata legal prin
Carmen Gheorghe, cu funcția de Președinte, denumită în continuare BENEFICIAR
a intervenit prezentul contract de sponsorizare, prin care părțile convin:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Beneficiarul este o persoana juridica fără scop lucrativ, care desfășoară în Romania acțiunile, programe
și proiecte de incluziune și susținere a fetelor și femeilor rome și îndeplinește toate condițiile prevăzute
de Legea 32/1994 pentru primirea unei sponsorizări.
Obiectul contractului constă în acordarea unei sponsorizări în valoare de ............................
Suma indicata urmează a fi achitata cu ordin de plata de Sponsor către Beneficiar în contul
Beneficiarului indicat mai sus, în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului.
2. OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. Obligațiile Sponsorului
Sponsorul se obligă:
a) să achite suma de........................., nerambursabilă, către Asociația E-Romnja (Asociația pentru
Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)
b) să lase libertatea Beneficiarului de a-si desfășura activitatea și de a încheia și alte contracte de
sponsorizare, altele decât cel in cauza.
2.2 Obligațiile Beneficiarului
Beneficiarul se obligă:
a) să utilizeze suma care constituie obiectul sponsorizării conform destinației prevăzute în prezentul
contract;
b) să menționeze numele și sigla Sponsorului în toate materialele de prezentare a activității sale;
c) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea, precum și numele, marca si sigla Sponsorului;
d) să nu facă nimic de natura a aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau intereselor
Sponsorului.
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3. FORȚA MAJORĂ
3.1 Forța majoră, convenita ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după
intrarea in vigoare a contractului, care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile
asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile prezentului contract.
3.2 Partea care invocă forța majoră va înmâna celeilalte părți certificarea emisă de autoritatea
competentă in termen de maximum 48 h de la obținere, dar nu mai târziu de 5 zile de la intervenția
cazului de forță majoră invocat.
3.3 Daca durata confirmata a existentei cazului de forță majoră este mai mare de 10 (zece) zile, părțile
se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condițiile continuării contractului sau încetarea acestuia.
3.4 Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenței cazului de forță majoră.
4. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui și are valabilitate până la data de ........................
5. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract poate înceta prin :
- acordul scris al părților;
- rezilierea de drept invocata de una din părți dacă cealaltă parte nu își îndeplinește sau își
îndeplinește necorespunzător obligațiile contractuale, cu obligarea părții in culpa la plata de dauneinterese;
6. LITIGII
6.1 Orice litigii apărute în legătură cu interpretarea sau executarea contractului se vor soluționa pe cale
amiabilă.
6.2 În situația in care procedura amiabila nu va conduce la rezolvarea litigiului, părțile se vor adresa
instanțelor judecătorești competente.
6.3 Orice cerere sau notificare decurgând din prezentul contract va fi realizată în scris și va putea fi
trimisă personal, prin email sau scrisoare recomandată.
7. DISPOZITII FINALE
7.1 Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional la
contract.
7.2 Prezentul contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
Încheiat ......................... în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,
.....................................................................

BENEFICIAR,
ASOCIATIA E-ROMNJA

Administrator,
…………………………………………

Președintă,
CARMEN GHEORGHE
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ANEXA NR. ........ LA CONTRACTUL NR. ........... /DATA .......................
CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Părțile …………………………..
Art. 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția
datelor cu caracter personal.
Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică
oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv
dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul
informațiilor personale
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore
și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii
datelor a ajuns în atenția acestuia,
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul
679/2016.
Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al
contractului.
Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părșile vor lua
toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin
această clauză:
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să
stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin
mijloace de transmitere a datelor
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți
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● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

SPONSOR

BENEFICIAR
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