FUNDAŢIA LUMINĂ ÎN SUFLET
Pitești, Calea Craiovei, nr. 92, bl. V1, et. D2
Tel/Fax: 0248/211911
Mobil: 0755.154.492
Web: www.fundatia-luminainsuflet.ro
e-mail: fundatialuminainsuflet@yahoo.com

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. __________ din data de _________________________
I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.SC.................................................................................................................. SRL , cu sediul
în ........................................... str. ............................................................ nr.........., Bl...........,
Sc..................,.. Ap............., Tel/fax: ................................., înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr..................................., Cod Unic de Înregistrare ..............................., având
cont bancar ....................................................................................................................... deschis
la .......................................................................................................................... reprezentată de
..................................................................
în calitate de ..................................................,
numită în continuare SPONSOR
și
2. FUNDAŢIA „LUMINĂ ÎN SUFLET”, cu sediul în Pitești, Calea Craiovei, nr. 92, bl. V1, et. D2,
jud. Argeș, Tel/Fax: 0248.211.911, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Pitești sub nr. 1/
RF/2008, având Codul de Înregistrare Fiscală 23773960, cont bancar RO61 BTRL RONCRTO
663215301 deschis la BANCA TRANSILVANIA reprezentată de BORDEI CLAUDIA, în calitate
de Director Asistent Social, numită BENEFICIAR.
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie transferul de la sponsor la beneficiar, într-o singură tranşă,
a sumei de ______________________ lei (în litere ____________________), în limitele și cu
respectarea condițiilor impuse de lege.
Suma, ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare, va fi folosită de către
BENEFICIAR în scopul exlusiv și nemijlocit de susținere a activității organizației și a
programelor de ajutorare a copiilor/adulților cu dizabilități, a celor cu probleme grave de
sănătate, a celor care provin din medii familiale sărace, a copiilor talentați sau cu rezultate
deosebite la învățătură, în vederea prevenirii abandonului familial, școlar și/sau a marginalizării
sociale.
2.2. Suma de bani care face obiectul sponsorizării se va plăti numerar sau în contul bancar nr.
RO61 BTRL RONCRTO 663215301 deschis la BANCA TRANSILVANIA, până cel târziu la
data de ______________________.
III.

DURATA CONTRACTULUI

3.1. Sposorizarea este unică şi va fi transferată în contul Beneficiarului, după semnarea
contractului, până la data de _________________.
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3.2. Contractul poate fi denunțat unilateral de către SPONSOR, prin transmiterea unei notificări
prealabile către BENEFICIAR, în scris, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data
încetării. Notificarea va deveni anexă la prezentul contract.
IV.

OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

4.1.

Drepturile şi obligaţiile sponsorului

a) Sponsorul se obligă să plătească suma de bani precizată la art. 2.1 până cel târziu la data de
_________________________.
b) Sponsorul se obligă să nu intervină, direct sau indirect, în activitatea beneficiarului.
c) Sponsorul îşi rezervă dreptul de a verifica modalitatea de folosire de către Beneficiar a sumei
primite în baza prezentului contract, iar beneficiarul se obligă să prezinte sponsorului dovezi
satisfăcătoare în acest sens.
d) Sponsorul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin modalităţile pe care le
consideră adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale.
e) În cazul în care Sponsorul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, a siglei sau a imaginii Beneficiarului, aceasta se va face într-un mod care să nu
lezeze, direct sau indirect, prestigiul acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau
ordinea şi liniştea publică, cu condiția discutării și agreării conținutului comunicărilor de către
ambele părți.
4.2. Obligaţiile Beneficiarului
a) Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care
au fost destinate în prezentul contract, conform art. 2.1.
b) Beneficiarul se obligă să informeze, la solicitarea Sponsorului, despre modul în care au fost
utilizate fondurile primite, iar Sponsorul are dreptul să verifice modul de utilizare a acestora.
c) Beneficiarul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui,
a siglei sau a imaginii Sponsorului.
d) În cazul în care Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea, aceasta se va
face într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul Sponsorului, activitatea
acestuia, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
e) Beneficiarul acceptă să fie menţionat în comunicările cu natură publicitară realizate de către
Sponsor, cu condiția discutării și agreării conținutului comunicărilor de către ambele părți.
V. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Părțile au cunostință de dispozițiile Regulamentului GDPR și se obligă să le respecte
întocmai.
5.2. Părțile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și utilizate
pentru executarea Contractului se va face doar în condițiile stipulate de Regulamentul GDPR al
Uniunii Europene, precum și în conformitate cu legislația română în domeniu.
5.3. Fiecare Parte are calitatea de operator de date cu caracter personal.
5.4. Beneficiarul are acces la datele personale ale reprezentanților și ale persoanelor de contact
din partea Sponsorului, implicați în managementul, executarea și monitorizarea Contractului.
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5.5. Sponsorul declară că reprezentanții și persoanele de contact au fost informați că datele lor
personale vor fi dezvăluite terților, în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței
unor astfel de relații contractuale, dacă este cazul.
5.6. Beneficiarul se obligă să prelucreze datele personale ale reprezentanților și persoanelor de
contact ale Sponsorului doar în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței relațiilor
contractuale cu Sponsorul.
5.7. Oricând pe parcursul derulării relației contractuale, la solicitarea în scris a Sponsorului, la
adresa fundatialuminainsuflet@yahoo.com, precum și la încetarea relației contractuale,
Beneficiarul se obligă să șteargă sau să anonimizeze datele personale ale reprezentanților
și/sau persoanelor de contact din partea Sponsorului, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul
este îndreptățită să stocheze și/sau să prelucreze datele personale respective fie în baza unei
prevederi legale, fie în baza unui interes legitim, fie în cazul în care Beneficiarul a obținut
separat consimțământul persoanei vizate.
5.8. Divulgarea sau transferul datelor personale către terți este permis fără aprobări prealabile
în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale ale Beneficiarului.
5.9. Beneficiarul utilizează măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului
neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru
presupune practici de colectare, păstrare și procesare de date și măsuri de securitate împotriva
accesului neautorizat la sistemele de stocare a datelor personale. Solicităm și furnizorilor noștri
de servicii, partenerilor, precum și sponsorilor să întreprindă toate măsurile necesare în vederea
protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii
neautorizate de date.
VI.

DISPOZITII FINALE

6.1. Prezentul contract este guvernat de legile din România. Orice dispute, neînțelegeri,
conflicte și/sau litigii în legătură și/sau decurgând din contract vor fi soluționate conform legilor
din România. Părțile au convenit că toate neînțelegerile apărute sau rezultate din executarea
prezentului contract sau încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care
nu este posibil acest lucru, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.
6.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
Prezentul reprezintă voinţa părţilor şi se încheie la data de _______________, în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
SPONSOR

BENEFICIAR
FUNDAȚIA LUMINĂ ÎN SUFLET
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