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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

  Nr.…… din, ……/……/………….. 

 

Între 

Societatea Comercială …………............................................................................................... cu sediul în 

……..........................................................................................................  înmatriculată în Registrul Comerţului 

sub nr. …............................................................ cod fiscal nr. ............................ 

IBAN:........................................................................... reprezentată prin ………………………………………............... 

....................................... tel/mobil………………………...................    e-mail............................................................. 

în calitate de sponsor, şi 

Fundaţia HOSPICE Emanuel cu sediul în Oradea, str. Redutei nr. 1 A, cu nr. de înregistrare 25/N/2003 la 

Judecătoria Oradea, având Cod  fiscal  nr. 15877676,  Certificat de acreditare seria AF nr. 000061,  Licenţa 

de funcţionare seria LF, nr. 0000191,  Cont de decontare nr. IBAN RO83 RNCB 0032 0702 3947 0010 deschis 

la Banca Comercială Română Sucursala Oradea, reprezentată prin Director executiv  Marinela Murg,  tel/fax 

0259-475222, email:  office@emanuelhospice.org 

în calitate de beneficiar, a intervenit următorul contract: 

1. DOCUMENTE DE REFERINTA 

• Prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994 (modificata, 

completata si aprobata prin Ordonanţa Guvernului Nr. 36/1998, respectiv prin Legea nr. 204/2001),  

• Prevederile Legii 571/2003 cu modificarile la zi  

• Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal 

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 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; 

• Legea 190/2018 privind măsuri de punere ȋn aplicare a Regulamentului 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului constă în sponsorizarea beneficiarului Fundaţia Hospice Emanuel din Oradea prin 
mijloace financiare în scopul construirii şi dotării Centrului de Îngrijiri Paliative Hospice Emanuel 
Oradea. 
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3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Fundaţia HOSPICE Emanuel se obligă: 

• să folosească sponsorizarea pentru desfăşurarea activităţii ce formează obiectul prezentului 

contract; 

• Beneficiarul va utiliza suma de bani care face obiectul prezentului Contract doar in scopul prevazut 

la Art. 2 si va informa corect Sponsorul in legatura cu activitatile pe care intentioneaza sa le intreprinda in 

cadrul activitatilor sale, pentru care a solicitat suportul Sponsorului si să îi aducă la cunostința despre alte 

activitati sau proiecte similare si pe viitor; 

• Beneficiarul isi asuma responsabilitatea derularii activitatilor pentru obtinerea rezultatelor 

asteptate. 

Sponsorul se obligă: 

Să ofere suma de …………....................... (………….............................................................) 

□ cash/ □ in contul fundatiei, platiti pana la data de......................................................... 

 

4. CLAUZE PRIVITOARE LA GDPR 

INTRUCAT, cu ocazia ȋncheierii şi derularii prezentului contract, precum şi ȋn legatură cu orice alte raporturi 

precontractuale, contractuale sau postcontractuale s-ar putea stabili ȋntre Părţi, vor fi prelucrate si date cu 

caracter personal, clasificate ca fiind Informaţii Confidenţiale (astfel cum acest termen este cuprins ȋn 

definiţia de mai jos); 

INTRUCAT Partile se obligă să protejeze confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale primite conform 

termenilor şi condiţiilor stabilite de prezentul Contract; 

Părţile convin după cum urmează: 

4.1. Definiţii 

• “Informaţiile Confidenţiale” ȋnseamnă orice Informaţii aparţinând Partilor inclusiv, dar nu limitat la, 

existenţa şi continutul Raporturilor ȋntre Părţi şi ale acestui Contract, precum şi orice date şi Informaţii 

financiare, de business sau tehnice, numele angajaţilor, clienţilor sau furnizorilor, care pot fi dezvăluite , 

sau la care au acces sau de care Partile află cu ocazia derulării Raporturilor ȋntre Părţi, indiferent dacă sunt 

ȋn forma scrisă, verbală sau electronică sau ȋn orice altă formă sau suport tangibil/-ă sau intangibil/-ă şi 

indiferent dacă poartă sau nu menţiunea expresă "Informaţii Confidenţiale" sau "informatii proprietate 

exclusivă”. 

• Informaţiile Confidenţiale nu includ Informaţiile despre care Partile pot face dovada, amiabil sau ȋn 

instanţă, că: 

a. le deţineau, fără obligaţia de a păstra confidenţialitatea, ȋnainte de a-i fi fost; 
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b. au fost obţinute legal sau create ȋn mod independent, ȋn alte circumstanţe decât ȋn cadrul 

Raporturilor ȋntre Părţi sau al prezentului Contract; 

c. la data dezvăluirii erau deja publice. 

• Informaţiile Confidenţiale nu vor fi considerate publice ȋn sensul art. 1.2 lit. c de mai sus numai 

pentru că o parte din acestea este ȋnglobata ȋntr-o informaţie generală cu caracter public, sau numai pentru 

că anumite caracteristici, componente sau combinaţii ale Informaţiilor Confidenţiale sunt sau devin de 

notorietate publică. 

• „Datele cu caracter personal ” înseamnă Datele cu caracter personal prelucrate de oricare dintre 

Parti, sau de Persoanele secundare împuternicite de acestea, în decursul derularii Contractului; „Date cu 

caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, 

sau termenul va avea sensul stabilit prin Legislația aplicabilă privind protecția și confidenţialitatea datelor. 

O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin 

referire la un factor de identificare cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un 

identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, 

psihice, economice, culturale sau sociale; 

• „Legislația privind protecția și confidenţialitatea datelor” înseamnă toate legile și reglementările 

din prezent şi din viitor, din jurisdicțiile relevante, cu privire la prelucrarea, securitatea, protecția și 

păstrarea Datelor cu caracter personal și a confidențialității, toate legile sau reglementările naționale de 

punere ȋn aplicare, sau Regulamentul general privind protecția datelor; 

•  „GDPR” înseamnă Regulamentul 2016/679 (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

• „a prelucra”, „prelucrează”, „prelucrare” sau „prelucrat” înseamnă orice operațiune sau set de 

operațiuni executate asupra Datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automatizate sau 

nu, inclusiv, fără limitare, accesarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alinierea, combinarea, blocarea, restricționarea, 

ștergerea şi distrugerea Datelor cu caracter personal și toate definițiile echivalente din Legislația aplicabilă 

privind protecția și confidenţialitatea datelor, în măsura în care definițiile respective sunt mai extinse decât 

această definiție; 

4.2. Obligatiile Partilor in calitate de Operatori de date cu caracter personal 

Partile vor respecta următoarele: 

• Partile vor prelucra Datele cu caracter personal aferente prezentului Contract numai în 

conformitate cu prevederile GDPR si ale Legii 190/2018 

• Partile se obligă să pastreze confidenţialitatea Informaţiilor la care au acces. 

• Prepuşii, agenţii sau contractorii Partilor pot primi Informaţii Confidenţiale numai ȋn masura ȋn care 

acest lucru este absolut necesar pentru derularea Raporturilor ȋntre Părţi şi numai cu conditia ca acestia să-

şi asume expres obligatii de respectare a confidentialitatii similare cu cele prevazute de prezentul Contract; 
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• Partile vor menţine Informaţiile Confidenţiale tangibile ȋntr-o locaţie sigură, folosind ȋn acest scop 

cele mai adecvate măsuri organizatorice şi tehnice menite să previna accesul neautorizat, distrugerea sau 

pierderea acestora. 

• Partile vor trata Informaţiile Confidenţiale cu maximă atenţie şi discretie, si, ȋn toate cazurile, vor 

acţiona cu minimum aceeaşi atenţie cu care orice alta persoana ar acţiona ȋn circumstanţe similare pentru 

a-şi proteja propriile Informaţii Confidenţiale sau Informaţii de natura similara aparţinand unui terţ. 

• In cazul ȋn care constată dezvăluirea neautorizată, pierderea sau folosirea abuzivă a Informaţiilor 

Confidenţiale pe care le-au primit, Partea care constata starea de fapt se obligă să inştiinteze prompt 

cealalta Parte despre aceasta. 

4.3. Divulgare ȋn virtutea legii 

Dacă Partile sunt obligate prin lege sau hotărâre judecătorească să dezvăluie Informaţii Confidenţiale, 

acestea se obligă să divulge strict acele porţiuni din Informaţiile Confidenţiale necesar a fi dezvăluite 

conform legii sau hotărârii judecatoresti şi să depună toate diligenţele pentru ca Informaţiile Confidenţiale 

astfel divulgate să fie tratate ȋn conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

4.4. Durata 

Obligaţiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal din prezentul Contract care revin Partilor 

rămân valabile pe ȋntreaga durată a prezentului Contract precum şi timp de 5 (cinci) ani de la data ȋncetării 

acestuia sau de la data ȋncetării Raporturilor ȋntre Părţi, oricare dintre aceste două momente survine mai 

târziu. 

 

5. CLAUZE FINALE 

Părţile implicate vor beneficia de toate facilităţile acordate conform Legii sponsorizării nr. 32/1994. 

Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare, unul pentru fiecare parte. 

 

SPONSOR        BENEFICIAR 

 

HOSPICE Emanuel  

Marinela Murg 

Director Executiv   


