ANEXĂ LA CONTRACT

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(„Acordul”)
Încheiat între:
(1)U.A.T. Municipiul Slobozia, CUI 4365352, numit in continuare „Operator” – avand DPO
(Data Protection Officer), societatea SEDRYA INFORSEC SRL, avand numar de
inregistrare la Registrul Comertului J15/2065/2016 si cod unic de inregistrare 36657002,
adresa de mail office@inforsec.ro ; şi
(2) S.C. .........................., cod fiscal ......................., număr înregistrare Registrul
Comerțului ..........................., denumit în continuare în prezentul Acord „Împuternicitul”
denumite în continuare în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”.
Preambul
(A) Operatorul îşi propune să respecte dreptul la protecţia datelor cu caracter personal al
persoanelor vizate si a implementat politici de protecţia datelor robuste, având aşteptarea ca
fiecare Împuternicit, subîmputerniciţi şi angajaţii sau colaboratorii acestora ce prelucrează
date cu caracter personal în numele său să adere la standarde înalte de protecţie a datelor cu
caracter personal;
(B) Operatorul şi Împuternicitul au încheiat un contract cadru si s-ar putea ca intre Parți sa
intervină si înţelegeri ulterioare sau noi contracte, în baza cărora Împuternicitul prelucrează
sau va prelucra date cu caracter personal sub instrucţiunile si pe seama Operatorului;
(C) Părţile sunt interesate să încheie acest Acord, ce prevede termenii şi condiţiile pentru
prelucrarea de către Împuternicit a datelor cu caracter personal pe seama Operatorului,
conform cerințelor legale in domeniul protecției datelor cu caracter personal.
(D) Termenii utilizați în prezentul Acord au înțelesul din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)
(E) Prin Legislație privind Protecția Datelor se înțelege Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și Legea nr.190/2018.
(F)
1.

Obiectul Acordului

1.1. Părţile convin că, în conformitate cu Legislaţia privind Protecţia Datelor, operatorul
incredinteaza operatiuni de prelucrare către imputernicit pentru a fi realizate sub şi în
limita instrucţiunilor Operatorului, in sensul Legislatiei privind Protectia Datelor.
1.2. Drepturile și obligațiile generale ale Părţilor sunt prevăzute de prezentul Acord, iar
informațiile si detaliile specifice privind prelucrările individuale de date (i.e. scopul,
durata, natura şi scopul fiecărei prelucrări, tipul de Date cu Caracter personal şi
Persoanele Vizate) sunt definite şi specificate în conformitate cu extrasul din Registrul
de prelucrări de date ţinut de către Operator si furnizat Imputernicitului.
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1.3. Orice modificare a scopului prelucrării descrise în Registrul de prelucrare de date al
Operatorului se poate efectua numai în baza unei instrucțiuni scrise din partea
Operatorului, prin Persoane Autorizate de acesta.
2.

Prelucrare doar conform instrucțiunilor şi scopurilor Operatorului

2.1. Operatorul este cel care stabileşte scopurile şi limitele prelucrării Datelor cu Caracter
Personal efectuate în baza acestui Acord, precum și, după caz, mijloacele prin care
acestea se realizează şi alte detalii de prelucrare în funcţie de specificul prelucrării avute
în vedere. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va fi realizată în conformitate cu
detaliile reflectate in extrasul din Registrul de prelucrare de date ținute de Operator.
2.2. Împuternicitul are obligaţia de a prelucra Datele cu Caracter Personal numai la şi în
limitele stabilite in instrucțiunile trimise în scris de către Operator, inclusiv cu privire la
transferul de Date cu Caracter Personal către o Ţară Terță sau o organizație
internațională. Dacă obligaţia de transfer îi revine Împuternicitului în temeiul Legii
Aplicabile, Împuternicitul va notifica Operatorul înainte ca prelucrarea să aibă loc sau
cel mai târziu înainte de a efectua un transfer dacă acesta devine impus de Legea
Aplicabila pe parcursul prelucrării, cu excepția cazului în care notificarea este interzisă
potrivit unor prevederi legale de interes public.
2.3. În plus faţă de instructiunile incluse in acest Acord, Operatorul își păstrează dreptul de a
emite orice alte instrucțiuni cu privire la tipul, scopul și procedurile de prelucrare a
Datelor cu Caracter Personal, pe care le poate specifica în detaliu în instrucțiunile emise
către Împuternicit.
2.4. Împuternicitul va documenta și va păstra instrucțiunile primite de la Operator,
modificările acestora şi alte permisiuni într-un mod rezonabil, clar și va pune aceasta
evidența la dispoziția Operatorului, la cerere. Astfel, Împuternicitul este obligat să
menţină un registru detaliat, clar şi la zi al prelucrărilor de Date cu Caracter Personal
desfăşurate în numele Operatorului conform prezentului Acord, în forma, cu conţinutul
şi reflectând cel puţin informaţiile prevăzute de art. 30 alin. (2) GDPR.
2.5. Instrucțiunile Operatorului vor fi emise exclusiv de către Persoana/Persoanele
Autorizată/e. Destinatarii instrucțiunilor sub controlul Împuternicitului sunt persoanele
de contact din partea acestuia comunicate în scris către Operator. În cazul unei schimbări
a persoanei(lor) de contact sau dacă persoana(le) de contact este/sunt împiedicată(e)
pentru mai mult de 90 de zile consecutive să ia măsuri pentru îndeplinirea scopului
prezentului Acord, Partea al cărui reprezentant este în această situaţie va notifica cealaltă
Parte de împrejurare în scris, în maxim 10 zile de la data apariţiei împrejurării.
2.6. Împuternicitul va notifica fără întârziere Operatorul în cazul în care consideră că o
instrucțiune din partea Operatorului sau orice implementare a unei instructiuni transmise
de către acesta încalcă sau are potenţialul de a încălca Legislaţia privind Protecţia
Datelor.
2.7. Împuternicitul va monitoriza respectarea parametrilor de confidențialitate a Datelor cu
Caracter Personal în baza prezentului Acord și instrucțiunile, precum și orice alte
aprobări din partea Operatorului, în mod regulat, pe întreaga perioadă în care Acordul
este în vigoare.
2.8. Împuternicitul va prelucra Datele cu Caracter Personal doar în limita şi de asemenea
mod cum este necesar pentru a aduce la îndeplinire scopul prelucrării, astfel cum este
stabilit de catre Operator, şi nu va prelucra Datele cu Caracter Personal pentru alte
scopuri sau în alt mod care nu este reflectat de instrucţiunile Operatorului, este contrar
Acordului sau Legislaţiei privind Protecţia Datelor.
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3.

Menținerea confidențialității datelor

3.1. Împuternicitul va păstra confidențialitatea prelucrării şi rezultatelor obţinute pe baza
prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu excepţia permisiunii scrise din partea
Operatorului de a le dezvălui.
3.2. Împuternicitul se va asigura că orice persoană însărcinată cu prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal de către Împuternicit, fie angajat sau Subîmputernicit al său, s-a
angajat să păstreze confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal înainte de a începe
activitățile de prelucrare respective.
3.3. Împuternicitul se va asigura că toate persoanele implicate în prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal prelucrează aceste date numai pe baza şi în limitele instrucțiunilor
primite de la Operator.
3.4. Obligațiile Împuternicitului, angajaţilor şi a Subîmputerniciţilor acestuia de a păstra
confidențialitatea datelor vor rămâne impuse acestora chiar și după încetarea activităților
de prelucrare conform prezentului Acord sau încetarea furnizării de servicii pentru
Împuternicit sau a contractelor dintre Părţi.
4.

Securitatea prelucrării

4.1. Ţinând cont de stadiul actual al tehnologiei, precum și de riscul cu grade variate de
probabilitate și severitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Împuternicitul
va implementa măsuri tehnice și organizatorice respectand cel putin nivelul minim
pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului pentru prelucrările de Date
cu Caracter Personal pe care le desfăşoară şi va sprijini Operatorul, de asemenea, în
implementarea măsurilor de securitate tehnice și organizatorice, ținând seama, în același
timp, de natura prelucrării și de informațiile disponibile Împuternicitului de Operator.
4.2. Pentru a evalua nivelul adecvat de protecție, Împuternicitul va lua în considerare, în mod
special, riscurile asociate prelucrării, precum distrugerea, pierderea, modificarea,
divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la astfel de Date cu Caracter Personal în
mod neintenționat sau ilegal.
4.3. Împuternicitul poate adopta una sau mai multe din următoarele măsuri, fără a fi limitat la
acestea, pentru a asigura securitatea prelucrărilor de Date:
a)

Pseudonimizarea sau criptarea Datelor cu Caracter Personal;

b)

Asigurarea integrității, confidențialității, disponibilității
operațiunilor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal;

c)

Restabilirea rapidă a disponibilității și accesului la Datele cu Caracter Personal;
sau

d)

Implementarea unui proces de verificare și evaluare periodică a eficienței
măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

și

rezilienței

4.4. Împuternicitul va sprijini Operatorul sau DPO numit de acesta, în ceea ce privește
documentarea respectării măsurilor tehnice și organizatorice implementate de aceasta.
4.5. Împuternicitul va verifica măsurile tehnice și organizatorice implementate de acesta și le
va ajusta şi actualiza atunci când este necesar pentru a se asigura că prelucrarea este
efectuată în conformitate cu Legislaţia privind Protecţia Datelor și că drepturile
Persoanelor Vizate sunt respectate în permanență.
4.6. Împuternicitul se va asigura că toate persoanele fizice aflate sub supravegherea sa care
au acces la Date cu Caracter Personal prelucrează efectiv aceste date numai în
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conformitate cu instrucțiunile Operatorului şi/sau Legislaţia privind Protecţia Datelor
care prevede obligaţia de prelucrare a acestora. Împuternicitul trebuie să se asigure că
persoanele aflate în afara ariei de responsabilitate pentru prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal sau care nu prezintă garanţii de securitate nu au acces la aceste Date cu
Caracter Personal si ca exista reguli si proceduri pentru a preveni un acces neautorizat si
pentru a limita consecinţele unui astfel de acces.
4.7. Împuternicitul are obligaţia de a efectua o selecţie strictă şi precisă a accesului la Datele
cu Caracter Personal prelucrate pentru a se asigura că nu este posibil accesul neautorizat
la datele prelucrate.
4.8. Orice investiţii, modificari sau actualizari în cadrul sistemelor Împuternicitului din
perspectiva asigurării Măsurilor tehnice și organizatorice pentru prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal sunt în sarcina exclusivă a acestuia.
5.

Obligații de a Oferi Sprijin

5.1. Împuternicitul va oferi Operatorului sau DPO numit de acesta tot sprijinul posibil în
îndeplinirea obligațiilor sale de a răspunde cererilor adresate de către Persoanele Vizate
și chestiunilor care țin de exercitarea drepturilor Persoanelor Vizate, abținându-se de la a
răspunde cererilor formulate de persoanele Vizate. Împuternicitul va transmite
peratorului, în cel mai scurt termen cererile formulate de Persoanele Vizate şi va
respecta instrucțiunile relevante transmise de către Operator fără întârzieri nejustificate
și va pune la dispoziția Operatorului toate informațiile necesare într-un format adecvat în
acest scop în decurs de maxim 2 (doua) zile lucrătoare de la momentul solicitarii
Operatorului
5.2. În situația unei Încălcări a Securităţii Datelor cu Caracter Personal, Împuternicitul va
notifica Operatorul sau DPO numit de acesta, despre acest lucru în scris, fără întârziere,
cel târziu în 24 (douăzeci şi patru) de ore de la luarea la cunoștință a încălcării respective,
indicând:
a)

o descriere a caracterului şi naturii Încălcării Securităţii Datelor cu Caracter
Personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al
Persoanelor Vizate în cauză, categoriile afectate și numărul aproximativ de tipuri
de procesari de Date cu Caracter Personal;

b)

o descriere a consecințelor probabile ale Încălcării Securităţii Datelor cu Caracter
Personal; și

c)

o descriere a măsurilor adoptate sau propuse pentru remedierea Încălcării
Securităţii Datelor cu Caracter Personal și, dacă este necesar, a măsurilor pentru
atenuarea sau limitarea eventualelor efecte negative ale acesteia.

Împuternicitul va sprijini Operatorul în elaborarea notificării privind Încălcarea
Securităţii Datelor cu Caracter Personal către Autoritatea de Supraveghere, precum și,
daca este cazul, inclusiv dacă Operatorul solicită aceasta, notificarea Persoanelor Vizate
afectate de respectiva Încălcare.
5.3. Împuternicitul va sprijini Operatorul, furnizând informațiile relevante și necesare pentru
ca acesta să poată realiza evaluările de impact asupra protecșiei datelor cu caracter
personal și în orice consultare a Autorității de Supraveghere. De asemenea,
Împuternicitul furniza informațiile necesare Operatorulului pentru desfăşurarea unei
evaluări prealabile a impactului operaţiunilor de prelucrare pentru a constata dacă
acestea pot rezulta într-un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile Persoanelor Vizate.
5.4. Dacă Operatorul va solicita aceasta, Împuternicitul va realiza informarea Persoanelor
Vizate cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, cu privire la alte aspecte
legate de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal cum ar fi Încălcări ale Securității
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Datelor cu Caracter Personal şi, dacă este cazul, va solicita consimţământul Persoanelor
Vizate. Conţinutul notelor de informare şi al formularelor folosite va fi furnizat de către
Operator.
6.

Cooperarea cu Autoritățile de Supraveghere
Împuternicitul va notifica Operatorul sau DPO numit de acesta, fără întârziere în cazul în
care o Autoritate de Supraveghere contactează Împuternicitul în mod direct cu privire la
activitățile de prelucrare care fac parte din obiectul Acordului.

7.

Dreptul Operatorului de a fi informat și de a desfăşura inspecții

7.1. Operatorul are dreptul în orice moment să se convingă de respectarea termenilor și a
condițiilor prezentului Acord. Împuternicitul va oferi Operatorului și/sau
reprezentantului numit de acesta acces la locurile (fizice sau electronice) în care sunt
stocate informaţiile şi Datele cu Caracter Personal în legătură sau ce fac obiectul
activităților de prelucrare, în scopul desfăşurării inspecţiilor şi auditurilor. Inspecțiile sau
auditurile se vor desfășura cu respectarea următoarelor condiții:
a. Notificare prealabilă de minum 5 (cinci) zile lucrătoare și numai în timplu programului
normal de lucru al Împuternicitului;
b. toate persoanele care vor lua parte la desfășurarea inspecției sau auditului vor trebuie să
facă dova existenței unei obligații de confidențialitate efective și eficace față de informațiile
care le vor fi aduse la cunoștință/ la care vor avea acces în cursul sau în legătură cu
desfășurararea auditului/inspecției;
c. obiectul inspectiei/auditului va fi limitata strict la zonele/ mijloacele de prelucrare a
Datelkor cu Caracter Personal ce fac obiectul prezentului Acord;
d. toate cheltuielile prilejuite de desfășurarea inspecției/auditului vor fi în sarcina Operatorului.
7.2. Împuternicitul va pune la dispoziție Operatorului, în termen rezonabil, fără întârzieri
nejustificate, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea respectării
obligațiilor prevăzute în prezentul Acord.
7.3. Dacă Operatorul solicită acest lucru, Împuternicitul va pune la dispoziție Operatorului,
fără întârziere, toate informațiile necesare pentru registrul privind activitățile de
prelucrare care fac parte din obiectul Acordului.
7.4. Operatorul va informa Împuternicitul, în scris sau în formă electronică, dacă identifică
erori sau nereguli cu ocazia inspectării prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
7.5. În cazul în care orice Date cu Caracter Personal aflate în posesia Împuternicitului sunt
puse în pericol prin gaj sau confiscare, proceduri de insolvență sau orice alte măsuri
impuse sau evenimente produse de terți, Împuternicitul va notifica Operatorul de aceasta
în maximum 5 (cinci) zile de la momentul în care a luat la cunoştinţă despre posibilitatea
luării acestor măsuri. De asemenea, Împuternicitul va notifica terții în cauză, fără
întârziere, că dreptul de proprietate şi răspunderea privind integritatea Datelor cu
Caracter Personal revine Operatorului.
8.

Subîmputerniciţi

8.1. Dacă intenționează să apeleze la serviciile unor subcontractanți („Subîmputerniciţi”)
pentru a efectua activitățile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal în numele
acestuia, conform obiectului Acordului, Împuternicitul va notifica Operatorul în
prealabil cu privire la numele, adresa, activitățile planificate şi alte detalii pe care le
consideră relevante cu privire la Subîmputernicit. Operatorul poate interzice contractarea
acelui Subîmputernicit, cu precizarea motivelor, în termen de 15 (cincisprezece) zile
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lucrătoare de la notificarea trimisă în scris de Împuternicit, caz în care Împuternicitul nu
poate angaja acel Subîmputernicit.
8.2. În momentul numirii unui Subîmputernicit, Împuternicitul va încheia un contract cu
acesta pentru a se asigura că este supus acelorași obligații privind confidențialitatea
datelor precum cele prevăzute în prezentul Acord pentru Împuternicit. Dovezi adecvate
în sensul încheierii contractului trebuie furnizate Operatorului fără întârzieri nejustificate,
în maximum 2 (două) săptămâni de la încheierea acelui Contract.
8.3. Împuternicitul se asigură că fiecare Subîmputernicit oferă garanții adecvate în sensul de
a se asigura că acesta a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate astfel
încât prelucrarea Datelor cu Caracter Personal să se realizeze în conformitate cu
Legislaţia privind Protecţia Datelor. În cazul în care Operatorul solicită dovezi cu privire
la respectarea acestor garanţii, Împuternicitul trebuie să i le pună la dispoziţie într-un
termen rezonabil.
8.4. Împuternicitul va notifica în scris Operatorul cu privire la orice modificare prevăzută în
legătură cu numirea sau înlocuirea Subîmputerniciţilor. În momentul încetării relațiilor
contractuale cu Subîmputernicitul, Împuternicitul se va asigura că acesta returnează
Imputernicitului Datele cu Caracter personal prelucrate în cadrul activităților sale,
urmată de ștergerea definitivă a acestor date de pe orice dispozitive (fizice sau
electronice) pe care s-ar putea afla, dacă aceste date nu mai corespuns unui scop de
prelucrare.
9.

Transferuri Transfrontaliere de Date cu Caracter Personal

9.1. Împuternicitul şi Subîmputerniciţii nu vor transfera Date cu Caracter Personal către țări
din afara Spațiului Economic European.
10.

Răspundere și Acțiuni în Regres

10.1. Împuternicitul este răspunzător față de Operator pentru executarea completă şi la timp a
tuturor obligaţiilor ce îi revin în sarcina acestuia din prezentul Acord, din Legislaţia
Aplicabilă şi din orice alte instrumente agreate de Părti sau aplicabile Prelucrarilor de
Date cu Caracter Personal la care se refera acest Acord, inclusiv a obligaţiilor privind
confidențialitatea şi securitatea Datelor cu Caracter Personal, respectarea limitelor
transmise sau derivând din instrucţiunile Operatorului, îndeplinirea obligaţiilor faţă de
Persoana
Vizată,
și
pentru
respectarea
obligațiilor
Subîmputernicitului/Subîmputerniciţilor pe care îl/îi numește pentru îndeplinirea
sarcinilor asumate prin prezentul Acord. Orice neglijenta, culpă şi/sau încalcare din
partea Subîmputernicitului va fi considerată neglijenţă, culpă şi/sau încălcare proprie a
Împuternicitului.
10.2. În cazul în care respectiva încălcare/ suma prejudiciului vor fi constatate definitiv de o
instanță judecătorească, Împuternicitul va despăgubi Operatorul în integralitate
împotriva oricăror prejudicii materiale sau morale, directe sau indirecte, inclusiv
cheltuieli judiciare şi onorarii ale avocaţilor sau sancțiuni impuse de orice autoritate
competenta, ca urmare a neglijenţei, neexecutării sau executării neconforme sau cu
întârziere a oricăror obligaţii prevăzute în sau derivând din prezentul Acord. În cazul în
care respectiva încălcare/ suma prejudiciului vor fi constatate definitiv de o instanță
judecătorească, Împuternicitul va despăgubi Operatorul de orice prejudicii de imagine
sau reputaţionale, pierdere de beneficii sau profit care pot deriva din încălcarea
Acordului sau a prevederilor Legii Aplicabile în legătură cu executarea acestui Acord.
10.3. În cazul în care atât Operatorul, cât și Împuternicitul sunt responsabili pentru pierderi
sau pagube materiale sau morale cauzate de activitățile de prelucrare care nu sunt
conforme cu Legislaţia privind Protecţia Datelor, fiecare dintre Părţi este răspunzătoare
în mod proporțional pentru aceste pierderi sau pagube, potrivit aspectelor care sunt în
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responsabilitatea Părţii respective potrivit Legii Aplicabile, precum şi acestui Acord,
întinderea culpei și a prejudiciului urmând a fi constatate de o instanțpă judecătorească,
prin hotărâre definitivă.
11.

Durata şi Încetarea Acordului

11.1. Prezentul Acord se încheie pe o durata Contractului, intrând în vigoare din momentul
semnării de către ambele Părți.
11.2. Împuternicitul nu poate înceta unilateral prezentul Acord. Operatorul are dreptul să
înceteze unilateral Acordul oricând, fără a fi obligat să precizeze motivele, sub rezerva
unui preaviz de 30 (treizeci) de zile oferit Împuternicitului.
11.3. Prezentul Acord poate fi încetat de către Operator. Se consideră un motiv întemeiat cazul
în care Împuternicitul continua sa încalce prevederile contractuale in ciuda
avertismentului primit din partea Operatorului, daca incalca reglementările privind
confidențialitatea ori securitatea datelor, de asemenea orice încălcare a prezentului
Acord sau a Legii Aplicabile de natură să aducă atingere drepturilor Persoanelor Vizate
sau să producă prejudicii, mai ales de imagine sau reputaţionale, Operatorului.
11.4. Rezilierea prezentului Acord indreptateste Operatorul sa rezilieze contractele principale
ori conventiile in temeiul carora Imputernicitul prelucreaza date cu caracter personal pe
seama Operatorului cu o notificare prealabila, .
12.

Consecințele Încetării

12.1. Cu exceptia cazului în care Operatorul a dat instructiuni contrare înainte de sau în
momentul încetarii prezentului Acord sau a cazului în care există o prevedere legală sau
interes legitim al Imputernicitului pentru retentia Datelor cu Caracter Personal, toate
Datele cu Caracter Personal, rezultatele și înregistrările prelucrării acestor Date cu
Caracter Personal trebuie returnate Operatorului în termen de maxim 10 (zece) zile
lucrătoare de la încetarea Acordului și șterse de pe toate dispozitivele, inclusiv cele care
aparţin Subîmputerniciţilor. La solicitarea Operatorului, Împuternicitul îi va furniza în
scris dovezi privind ștergerea sau distrugerea datelor, în maxim 3 (trei) zile de la
solicitare.
12.2. Punctul 12.1. de mai sus se aplică şi Subîmputerniciţilor numiţi de Împuternicit.
12.3. Documentele sau registrele care servesc drept dovadă a prelucrării legale a Datelor cu
Caracter Personal în conformitate cu solicitarile şi/sau instrucțiunile emise de Operator
sunt păstrate de Împuternicit în conformitate cu perioadele legale de păstrare, inclusiv
după încetarea activităților de prelucrare, iar copii ale acestor înregistrări vor fi livrate
Operatorului, la solicitarea acestuia, în maxim 30 (treizeci) de zile de la primirea
solicitării.
13.

Asigurări Suplimentare
Partile convin şi stipulează că prezentul Acord a fost negociat de către ambele Părţi cu
deplină luare la cunoştinţă şi întelegere a efectelor sale comerciale şi legale şi că niciuna
din prevederile prezentului Acord nu poate fi considerată ca o clauză standard sau
neobişnuită conform art. 1202 si 1203 ale Codului Civil Român. Mai mult decât atât,
Împuternicitul confirmă că este un contractor independent şi experimentat, având toată
pregătirea şi expertiza necesare pentru a putea încheia prezentul Acord şi, pe această cale,
de a-şi asuma riscul de impreviziune.

14.

Diverse

14.1. Împuternicitul se angajează să nu cesioneze drepturile și obligațiile care decurg din
prezentul Acord şi nici Acordul în întregimea sa, inclusiv această obligație de cesiune,
fără acordul scris prealabil al Operatorului.
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14.2. Toate modificările și completările, precum și rezilierea prezentului Acord și a anexelor
sale sunt valabile numai dacă sunt efectuate în scris.
14.3. În cazul în care orice dispoziţie a acestui Acord este declarată nulă sau inaplicabilă de
către o instanţă, tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte
dispoziţii contractuale, respectiv drepturile şi obligaţiile Părţilor prevăzute de acestea
rămân în vigoare. Dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Acord, iar Părţile
vor depune toate diligenţele astfel încât dispoziţia nulă sau inaplicabilă să fie înlocuită
cu o dispoziţie validă si aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale
dispoziţiei nule sau inaplicabile.
14.4. Oricare şi toate comunicările şi/sau notificările dintre Părţi cu privire la sau în legătură
cu acest Acord vor fi considerate valabile dacă au fost efectuate în scris şi au fost
transmise celeilalte Părţi printr-un mijloc de comunicare care presupune confirmare de
primire la adresa menţionată în Preambulul la prezentul Acord, inclusiv prin intermediul
poştei electronice.
14.5. Prezentul Acord este reglementat de legea română; instanţele române vor fi competente
pentru judecarea oricărui litigiu decurgând din executarea prezentului Acord.
Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.
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În numele Operatorului:

În numele Împuternicitului:

Nume: Dragoș Soare

Nume:

Funcție: Primar

Funcție:

