CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. -/XX.XX.XXXX
PARȚILE CONTRACTANTE:
....................................... cu sediul social în -, cu număr de ordine la Registrul Comerțului și având
Cod Unic de înregistrare RO - Cont - deschis la -, reprezentată prin - în calitate de Director
General, denumită în continuare SPONSOR
si
FUNDAȚIA „ȘANSE EGALE”, persoană juridică de drept privat, cu sediul în com. Fântânele, jud.
Constanța, str. Basarabiei, nr. 101B, cod fiscal CUI 23402600, tel./fax 040.241.55.03.53/
040.241.55.03.23, e-mail:office@fundatia-sanse-egale.ro, cont RO94 UGBI 0000 8120 000101
RON deschis la GARANTI BANK - sucursala Constanța, reprezentată prin Elena Stroe, în calitate
de BENEFICIAR
Având în vedere că:
1) Beneficiarul derulează activități susținute pentru realizarea de proiecte și programe sociale,
pentru care este recunoscut în comunitatea în care activează;
2) Sponsorul consideră că strategia proprie de responsabilitate socială poate fi indeplinită inclusiv
prin susținerea activităților Beneficiarului, în ale căror valori se regasește.
În consecință, părțile decid urmatoarele:
I.
OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.
Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Beneficiarului de către
Sponsor cu suma de – lei.
II.
DURATA CONTRACTULUI
2.1.
Contractul se va derula începând cu data de - până la data de -. Sumele ce
reprezintă sponsorizarea vor fi puse la dispoziția Beneficiarului oricând în acest interval.
III.
OBLIGAȚIILE PĂRTILOR
3.1.
SPONSORUL se obligă să achite beneficiarului suma de bani care face obiectul
sponsorizării în termenele si condițiile convenite prin contract.
3.2.
SPONSORUL se obligă sa nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea
activității beneficiarului.
3.3.
BENEFICIARUL se obligă să utilizeze fondurile puse la dispoziție de Sponsor
potrivit destinației prevăzute în prezentul contract și să facă dovadă acestui fapt, la solicitarea
Sponsorului, inclusiv prin prezentarea contractului de închiriere încheiat și plata chiriei către
locator.
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3.4.
BENEFICIARUL se obligă să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea într-un
mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea
și liniștea publică.
3.5.
BENEFICIARUL și SPONSORUL nu vor putea efectua reclamă sau publicitate
comerciala anterioara, concomitentă sau ulterioară în favoarea lor sau a altor persoane.
3.6.
BENEFICIARUL se obligă să prezinte SPONSORULUI un raport de activitate din care
să rezulte modul în care au fost cheltuite fondurile primite.
IV.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
4.1.
Prezentul contract poate înceta prin:
- îndeplinirea obiectului sau;
- ajungerea la termen;
- acordul de voință al părților exprimat în scris prin încheierea unui act adițional semnat de
ambele părți contractante;
- prin denunțare unilaterala, formulata de Sponsor prin notificarea prealabila a
Beneficiarului în scris in termen de 15 zile;
- reziliere de plin drept, fără a fi necesară intervenția instantelor judecatorești, în cazul în
care una dintre părți nu și-a îndeplinit în mod culpabil sau a îndeplinit necorespunzător
și/sau parțial obligațiile contractuale și a trecut un termen de grație de 15 zile acordat de
cealaltă parte în vederea executării obligatților scadente și a reparării prejudiciilor
cauzate, daca este cazul. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra drepturilor și
obligațiilor Parților scadente la data încetării contractului;
- cesiunea în tot și/sau în parte a obligațiilor asumate prin prezentul contract, fără să obțină
în prealabil acordul scris al celeilalte părți contractante.
V.
FORȚĂ MAJORĂ
5.1.
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau
de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației
respective a fost cauzata de forță majora, așa cum este definită de lege.
5.2.
Partea care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți
producerea evenimentului, în termen de 5 zile. În situația in care cauza de forța majora subzistă
în termen de 30 zile de la producere, partea care este notificată despre apariția cazului de forță
majora are dreptul să îi notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără a
pretinde daune.
VI.
NOTIFICĂRI
6.1.
În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea
introductivă a contractului.
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6.2.
În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată
de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
6.3.
Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt
confirmate, printr-un înscris.
VII.
LITIGII
7.1.
Părțile convin că toate neînțelegerile să fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentanții părților. Părţile vor soluţiona pe cale amiabilă chestiunile litigioase rezultate din
derularea prezentului contract. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă,
litigiul va fi supus spre soluţionare instanțelor de judecata competențe. Soluţionarea litigiului se
face în baza legislației române in vigoare.
VIII. COMUNICAREA, GESTIONAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1.
Părțile contractante declară că au cunoștința despre Regulamentul UE
nr.679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal și că, în vederea respectării
dispozițiilor acestuia, părțile vor gestiona în mod corespunzător toate datele cu caracter personal
comunicate în baza prezentului contract și în executarea ulterioară a acestuia.
8.2.
Toate datele cu caracter personal comunicate între părțile contractante (e.g., dar
nu în sens restrictiv: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, etc.) vor fi prelucrate
și stocate de fiecare parte numai în vederea executării prezentului contract, nu vor fi comunicate
către terți și nu vor face obiectul unei prelucrări ulterioare.
8.3.
Parțile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter
personal, conform prevederilor art.32 din Regulamentul UE nr.679/2016 și vor aplica măsuri
tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva
oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvaluiri sau acces neautorizat și
împotriva procesării ilegale.
8.4.
În masura în care una din parțile contractante cunoaște că datele cu caracter
personal obținute în executarea prezentului contract vor fi comunicate în afara spațiului UE (SEE),
este obligată să aducă la cunoștința celeilalte părți această situație și să obțina acordul prealabil
scris al parții ale cărei date sunt vizate.
IX.
CLAUZE FINALE
9.1.
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între
părțile contractante.
9.2.
Prezentul contract reprezintă întreaga voință a parților și înlătură orice altă
înțelegere anterioara încheierii lui.
9.3.
Prezentul contract a fost încheiat in 2 (două) exemplare originale, câte un
exemplar original pentru fiecare parte contractantă.
SPONSOR,
…………………………………..
Director General,
-
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BENEFICIAR,
FUNDAȚIA ȘANSE EGALE
Președinte,
Elena Stroe
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