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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ......... din ..............
A. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Asociația ARCA JURNALIȘTILOR, cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Int. Presei, Nr. 2, CAM. 1,
Bl. 26, Sc. B, Et. PARTER, Ap. 17, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 în data de 08.03.2022, având cod de
identificare fiscală 45828667 și cod IBAN RO79BTRLRONCRT0628139001 deschis la Banca TRANSILVANIA,
reprezentată legal de dna. Serinela-Daniela RĂDULESCU - Președinte, în calitate de BENEFICIAR
și
.................................................., cu sediul în .....................................................................................................,
CUI ................................, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .........................., tel. .............................,
e-mail ........................................................, cont bancar: ..................................................................................,
deschis la .................................., reprezentată de ……......…........................................, în calitate de SPONSOR.
B. OBIECTUL CONTRACTULUI
ART. 1. Obiectul contractului îl constituie oferirea de către SPONSOR a sumei de .............................................,
sumă ce va fi folosită pentru realizarea de proiecte jurnalistice de interes public și susținerea jurnalismului
de calitate.
C. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
ART. 2.1. SPONSORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICIARULUI suma prevăzută la ART. 1 al prezentului
contract, prin transfer bancar în contul BENEFICIARULUI, până la data de ......................................
ART. 2.2. BENEFICIARUL va utiliza suma sponsorizată în scopul arătat în prezentul contract.
ART. 2.3. SPONSORUL/BENEFICIARUL pot aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, mărcii sau imaginii SPONSORULUI.
ART. 2.4. Pentru sponsorizări ulterioare este necesar doar Act Adițional la prezentul Contract.
D. DURATA CONTRACTULUI
ART. 3. Durata contractului este de 12 (douăsprezece) luni de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii
lui ca urmare a acordului ambelor părți.
E. CONFLICTE ȘI LITIGII
ART. 4.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
ART. 4.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor
judecătorești competente de la sediul BENEFICIARULUI.
F. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ART. 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,
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adresă de e-mail și număr de telefon.
ART. 5.2. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract.
Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres
sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.
ART. 5.3. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea
garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de
respectiva relație contractuală.
ART. 5.4. Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și
administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat,
dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind
protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 de ore.
ART. 5.5. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către
orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea și-a exprimat
acordul.
ART. 5.6. La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter
personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii)
exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în care
Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.
G. CLAUZE FINALE
ART. 6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante.
ART. 6.2. Părțile declară și garantează una față de cealaltă că potrivit prevederilor statutare ale fiecărei părți
au deplina capacitate și autoritate de a încheia și executa acest contract, și că persoanele care semnează
acest contract au deplina împuternicire și autoritate să angajeze părțile.
ART. 6.3. Persoanele fizice care semnează prezentul contract ca reprezentanți autorizați ai părților
contractante, declară și garantează că au dreptul potrivit legii, să angajeze persoanele juridice contractate
pentru drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract și își asumă întreaga responsabilitate juridică
derivată din eventuala invocare a lipsei calității de reprezentant.
ART. 6.4. Prezentul contract conține totalitatea înțelegerilor intervenite între părți cu privire la obiectul
prezentului contract și înlocuiește toate și orice înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, referitoare la
obiectul prezentului contract sau în legătură cu acesta.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ...................................., într-un număr de 2 (două) exemplare
originale, din care au fost înmânate un exemplar BENEFICIARULUI și un exemplar SPONSORULUI.

BENEFICIAR
Asociația ARCA JURNALIȘTILOR,
Președinte,
Serinela-Daniela RĂDULESCU

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