CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.................../................................
Între:
........................................................, cu sediul în ......................., str....................., Bloc ...., Sc........., Etaj
........., ap.................., jud..................., .înregistrată la ONRC sub nr. ........................................., CIF
.............................................., având Cont IBAN ..................................-..................................., deschis la
.........................-........................ , reprezentată prin ....................................................., în calitate
de..........................................,tel/mobil................................., email..............................................
denumită în continuare SPONSOR, si
ASOCIAŢIA RAZĂ DE SPERANTĂ ÎN INTERVENŢIA ŞI TERAPIA TULBURĂRILOR DIN
SPECTRUL AUTIST, cu sediul în Mun. Braşov , Str. Zizinului nr.12 bl.37 sc.a ap.15, Jud. Braşov, având
CIF nr. 30919945/2012, cont nr. RO77 RNCB 0053 1303 4416 0001, deschis la BCR Braşov,
tel.0746046466, mail razadesperanta.brasov@yahoo.ro reprezentată prin D-na Niţă Diana Cristina în calitate
de Preşedinte – denumită în continuare BENEFICIAR, a intervenit urmatorul contract,
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea activitatii Beneficiarului – Campania de Responsabilitate
Sociala 2021 – Programe destinate copiilor si tinerilor cu autism /sprijin financiar pentru sustinerea
activitatilor
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Asociatia Raza de Speranta Brasov se angajează :
- să folosească donatia exclusiv pentru desfasurarea activitatii ce formeaza obiectul prezentului contract;
- sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea, prin indicarea numelui si a marcii sponsorului, in materialele
informative si de comunicare externa ale asociatiei .
SPONSORUL se obliga:
- sa ofere suma de ................................................ lei (...........................................................................)
CLAUZE FINALE
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.
Partile implicate vor beneficia de toate facilitatile acordate conform Legiii Sponsorizarii nr.32/1994 si
reglementarile Codului Fiscal.
BENEFICIAR
Asociaţia,

SPONSOR
..........................................................

Reprezentant legal

A: Panselelor nr. 23, Braşov
T: 0746046466

Reprezentant legal

E: razadesperanta.brasov@yahoo.ro
W: www.razadesperantabrasov.ro

CIF 30919945
IBAN RO77RNCB0053130344160001

Anexa GDPR - CLAUZĂ STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
DEFINIȚII. Conform Regulamentului nr. 679 din 27 Aprilie 2016, emis de Legislativul Uniunii Europene părţile agreează următoarele definiţii:
Date cu caracter personal - desemnează orice informații (orice suită de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizică identificată
sau identificabilă (denumită în continuare „persoană interesată”). Este considerată a fi o „persoană fizică identificabilă” o persoană fizică ce poate
fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, precum un nume, un număr de identificare, date de localizare,
un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale;
Operator - desemnează Partea, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal Responsabil de prelucrare
Prestatorul sau Beneficiarul -desemnează aici orice organism terț părtilor Contractului care are o relatie contractuală cu una dintre Părți pentru
furnizarea serviciilor care fac obiectul Contractului; Prelucrarea datelor cu caracter personal - desemnează orice operațiune sau orice ansamblu de
operațiuni efectuate sau nu de către Operator cu ajutorul unor procedee automatizate și aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter
personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau
distrugerea acestora;
Părţile încheie această ANEXĂ în următorii termeni şi condiţii:
1. Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării : În baza Contractului de prestări servicii, datele cu caracter personal care fac
obiectul prelucrării sunt următoarele: Date personale/firma: nume, prenume, CIF, Nr. Reg.ONRC, CONT bancar, adresă e-mail, telefon. În măsura
în care, în baza Contractului de sponsorizare, se vor adăuga categorii de date, părţile vor încheia un act adiţional, care va conţine noile tipuri de
date prelucrate.
2. Durata prelucrării: Localizarea fizică a datelor Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de timp cât Contractul încheiat
între părţi va fi în vigoare sau la expirarea termenului. Prestatorul procesează datele cu caracter personal în următoarea locaţie fizică: Str. Panselelor
nr.23, județul Brașov, România.
3. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului: In calitatea sa de Operator Operatorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi
transparent faţă de Beneficiar; Operatorul va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite şi legitime, ulterior nefiind permisă
prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri;
Operatorul se va asigura că datele personale sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
Operatorul garantează căa datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecţia împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale; Operatorul se obligă să pună în aplicare măsuri
tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul
privind protecţia datelor cu caracter personal, revizuind şi actualizând în mod legal respectivele măsuri; Măsurile tehnice şi organizatorice trebuie
să fie menite a asigura că sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării; Operatorul
se obligă să păstreze evidenţele activităţilor de prelucrare aflate în responsabilitatea sa, să coopereze cu autoritatea de supraveghere şi să pună la
dispoziţia acesteia, la cerere, aceste evidenţe, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operaţiunilor de prelucrare respective; Operatorul
se asigură că persoanele autorizate să prelucreze date cu caracter personal s-au angajat să respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară
adecvată de confidenţialitate; În cazul în care operaţiunile de prelucrare sunt susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice, operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor.
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4. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului :Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate Operatorului sau colectate
de către Operator în numele Beneficiarului şi are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de către Prestator.
Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată cu respectarea termenilor şi condiţiilor menţionate în intrucţiunile Beneficiarului, care vor
include cel puţin următoarele informaţii: obiectul prelucrării, durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal,
categoriile de persoane vizate, obligaţiile şi drepturile Beneficiarului. Beneficiarul are obligaţia să se asigure că exista un temei legal pentru
procesarea datelor cu caracter personal acoperit de prezenta Informare; Beneficiarul are obligaţia să informeze Prestatorul cu privire la orice date
cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau şterse, la adresa de e-mail: razadesperanta.brasov@yahoo.ro
5.Interpretarea clauzelor şi a termenilor prezenţei Informări :Clauzele standard ce urmează a fi emise în aplicarea Regulamentului de către Comisia
Europeană şi, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competentă, devin parte integrantă a prezentei Informări, fiecare Parte având obligaţia de
a lua la cunoştinţă de aceste prevederi, inclusiv de modificările ulterioare. Autoritatea de Supraveghere Părţile agreează caă autoritatea de
supreveghere convenită este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
7.Alte prevederi: Raportarea oricărui incident de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal se va transmite la adresa de e-mail
razadesperanta.brasov@yahoo.ro sau pe adresa sediului social, menţionată în informare.
Prezentul contract conţine două pagini şi a fost încheiat în două exemplare, cu caracter de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi
.....................................................
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