CONTRACT DE SPONSORIZARE
................/...............

Încheiat la data de .................... în temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (cu
PRGL¿FăULOHXOWHULRDUH vQWUH
$VRFLD܊LD+8%6FXVHGLXOVRFLDOvQ%XFXUH܈WLVWUDGD7X]ODQUVHFWRU&,)
vQUHJLVWUDWă vQ 5HJLVWUXO$VRFLD܊LLORU ܈L )XQGD܊LLORU FX QU  UHSUH]HQWDW GH 6RULQD  ,RDQD
'XPLWUXvQFDOLWDWHGH3UH܈HGLQWHGHQXPLWvQFRQWLQXDUH%HQH¿FLDU
܈L
................................................................... cu sediul ...........................................................cod
¿VFDOvQUHJLVWUDWăvQ5HJLVWUXO&RPHU܊XOXLQUFRQWEDQFDU
GHVFKLV OD WHOHIRQ  HPDLO
reprezentat de .............................. în calitate de ........................ denumit în continuare 6SRQVRU


3ăU܊LOHFRQYHQLQGXUPăWRDUHOH

$UW2ELHFWXOVSRQVRUL]ăULL
6SRQVRUL]DUHDVHSXQHODGLVSR]L܊LD%HQH¿FLDUXOXLvQVFRSXOGH¿XWLOL]DWăvQFDGUXO
SURJUDPHORUGHSUHYHQLUH܈LFRPEDWHUHDLQIHFWăULLFXFRURQDYLUXV

%HQH¿FLDUXOSRDWHIRORVLVSRQVRUL]DUHDvQXUPăULUHDVFRSXOXLGHDGH]YROWDR
FRPXQLWDWHGHRDPHQLLQWXLWLYL܈LFUHDWLYLSULQLQWHUPHGLXOHGXFD܊LHLLQRYDWLYHSOHFkQGGHOD
SDVLXQHDVDXPRWLYD܊LD¿HFăUXLDGRUQLFL܈LFDSDELOLVăUăVSkQGHDVFăLQIRUPD܊LLLGHL܈LFRPSHWHQ܊H
$FWLYLWă܊LOHFHVHUYHVFVFRSXOXL%HQH¿FLDUXOXLFRQWULEXLHODSURJUDPHOHVXVPHQ܊LRQDWHPHQLWH
GHDVHPHQHDVăSURPRYH]HYDORULOHDVRFLD܊LHL+8%6vQFHHDFHSULYH܈WHGH]YROWDUHDOLEHUWDWHD
LQIRUPD܊LHL܈LDFFHVXOWLQHULORUODVFXOHXQHOWH܈LFXQR܈WLQ܊H
$UW9DORDUHDVSRQVRUL]ăULL
ÌQVFRSXOSUHYă]XWODDUW6SRQVRUXOSXQHODGLVSR]L܊LD%HQH¿FLDUXOXLVXPDGH
..............................................................................................................................

6SRQVRUXOVHREOLJăVăSXQăODGLVSR]L܊LD%HQH¿FLDUXOXLVXPDSUHYă]XWăODSXQFWXO
SULQWUDQVIHUEDQFDUvQFRQWXULOH%HQH¿FLDUXOXLGHVFKLVHOD%DQFD7UDQVLOYDQLD
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Art. 3 Durata contractului
3.1 Durata contractului este de la data semnării până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea
prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părți.
Art. 4. Obligațiile părților
4.1. Sponsorul poate promova actul sponsorizării, tipul și marca produsului, valoarea
precum și imaginea Sponsorului către potențiali clienți/sponsori, precum și in mijloace media
online.
4.2. Sponsorizarea în bunuri materiale se consemnează în evidența contabilă a Sponsorului
.
bunurilor materiale, obiect al sponsorizării, conform destinației.
Art. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
5.1. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării
prezentului contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția
datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de
scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrării se
pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon.
5.2. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului
mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.

angajaților responsabili de respectiva relație contractuală.
tehnică, și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată,
accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În
acest lucru în termen de 24 de ore.
5.5. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă
parte către orice terț, decât dacă există temei legal sau există temei contractual si parttea în cauză
și-a exprimat acordul.
5.6. La încetarea relației contractuale, părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor
continuare, sau exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în fața autorităților statului cu atribuții de
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$UWÌQFHWDUHDFRQWUDFWXOXL

3UH]HQWXOFRQWUDFWvQFHWHD]ăSULQ


D H[SLUDUHDWHUPHQXOXL


E DFRUGXOSăU܊LORU


F LQVROYDELOLWDWHIDOLPHQWLQFRPSDWLELOLWDWHDYUHXQHLDGLQSăU܊L

,QGLIHUHQWGHPRWLYXOvQFHWăULLFRQWUDFWXOXLREOLJD܊LLOHSăU܊LORUSUHYă]XWHODDUWGLQ
FRQWUDFWYRUFRQWLQXDVăv܈LSURGXFăHIHFWHOH܈LGXSăGDWDvQFHWăULLFRQWUDFWXOXL
$UW/LWLJLL

(YHQWXDOHOHOLWLJLLL]YRUkWHGLQvQFKHLHUHDH[HFXWDUHDPRGL¿FDUHDLQWHUSUHWDUHD
UHVSHFWLYvQFHWDUHDFRQWUDFWXOXLVHYRUUH]ROYDSHFDOHDPLDELOăLDUvQFD]FRQWUDUVHYDSXWHDDSHOD
ODLQVWDQ܊DFRPSHWHQWă
$UW'LVSR]L܊LL¿QDOH

&RQWUDFWXOQXYDSXWHD¿PRGL¿FDWVDXFRPSOHWDWGHFkWSULQDFRUGXODPEHORUSăU܊L
PDWHULDOL]DWSULQVHPQDUHDGHDFWHDGL܊LRQDOHOD&RQWUDFW

3UH]HQWXOFRQWUDFWDIRVWvQWRFPLWvQ GRXă H[HPSODUHRULJLQDOHFkWHXQXOSHQWUX¿HFDUH
SDUWHDVWă]L

%HQH¿FLDU

6SRQVRU

_____________
$VRFLDWLD+8%6

_____________

3ULQ6RULQD,RDQD'XPLWUX
)XQF܊LD3UH܈HGLQWH

................................................

WHOHIRQ
HPDLOR൶FH#KXEVHGFRP

WHOHIRQ
HPDLO

3ULQ
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