
ANEXA LA CONTRACT

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(,,Acordul")

incheiat intre:

(l)U.A.T. Municipiul Slobozia, CUI4365352, numit in continuare ,,Operator" - avand DPO
(Data Protection Officer), societatea SEDRYA INFORSEC SRL, avand numar de
inregistrare la Registrul Comertului J151206512016 si cod unic de inregistrare 36657002,
adresa de mail office@inforsgc.ro ; qi

(2)..'........................, cod fiscal numdr inregistrare Registrul Comerlului .....
denumit in continuare in prezentul Acord ,,imputernicitul"

denumite in continuare in mod individual ,,Partea" gi in mod colectiv,,P64ile".

Preambul

(A) Operatorul iqi propune sd respecte dreptul la proteclia datelor cu caracter personal al
persoanelor vizate si a implementat politici de protectia datelor robuste, avdnd agteptarea ca
fiecare imputernicit, subimputernicili gi angajalii sau colaboratorii acestora ce prelucreazd
date cu caracter personal in numele sdu sd adere la standarde inalte de protec{ie a datelor cu
catacter personal;

(B) Operatorul qi imputemicitul au incheiat un contract cadru si s-ar putea ca intre Parti sa
intervind si infelegeri ulterioare sau noi contracte, inbaza cdrora imputernicitul prelucreazd
sau va prelucra date cu caracter personal sub instrucliunile si pe seama Operatorului;

(C) P64ile sunt interesate sd incheie acest Acord, ce prevede termenii gi condi{iile pentru
prelucrarea de citre imputernicit a datelot .u ru.u.ter personal pe seama Operatorului,
conform cerintelor legale in domeniul protecliei datelor cu caracter personal.

1. Obiectul Acordului

1.1. Pd4ile convin c6, in conformitate cu Legislalia privind Proteclia Datelor, operatorul
incredinteaza operatiuni de prelucrare cdtre imputemicit pentru a fr realizate sub gi in
limita instructiunilor Operatorului, in sensul Legislatiei privind Protectia Datelor.

1.2. Drepturile qi obligaliile generale ale P6(ilor sunt prevdzute de prezentul Acord, iar
informatiile si detaliile specifice privind prelucrdrile individuale de date (i,e. scopul,
durata, natura qi scopul fiecdrei prelucrdri, tipul de Date cu Caracter personal gi
Persoanele Yizate) sunt definite qi specificate in conformitate cu extrasul din Registrul
de prelucrdri de date finut de cdtre Operator si furnizat Imputemicitului.

1.3. Orice modificare a scopului prelucririi descrise in Registrul de prelucrare de date al
Operatorului se poate efectua numai in baza unei instructiuni scrise din partea
Operatorului, prin Persoane Autorizate de acesta.

2. Prelucrare doar conform instrucfiunilor qi scopurilor Operatorului

2.1. Operatorul este cel care stabilegte scopurile gi limitele prelucrdrii Datelor cu Caracter
Personal efectuate in baza acestui Acord, precum qi, dupd caz, mijloacele prin care
acestea se realizeazd. qi alte detalii de prelucrare in func{ie de specificul prelucrdrii avute
in vedere. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va fr realizatd in conformitate cu
detaliile reflectate in extrasul din Registrul de prelucrare de date finute de Operator.

2.2. imputernicitul are obligafia de a prelucra Datele cu Caracter Personal numai la qi in
limitele stabilite in instrucfiunile trimise in scris de cdtre Operator, inclusiv cu privire la
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transferul de Date cu Caracter Personal cdtre o fard Ter!6 sau o organizalie

internafion ald,. Dacd obligatia de transfer ii revine imputernicitului in temeiul Legii
Aplicabile, tmputernicitul va notifica Operatorul inainte ca prelucrarea sd aibd loc sau

cel mai tdrziu inainte de a efectua un transfer dacd acesta devine impus de Legea

Aplicabila pe parcursul prelucrdrii, cu exceplia cazului in care notificarea este interzisd

potrivit unor prevederi legale de interes public.

2,3. inplus fald de instructiunile incluse in acest Acord, Operatorul iEi pdstreazd dreptul de a

emite orice alte instrucfiuni cu privire la tipul, scopul qi procedurile de prelucrare a

Datelor cu Caracter Personal, pe care le poate specifica in detaliu in instrucliunile emise

cdtre imputernicit.

2.4. lmputernicitul va documenta Ei va p[stra instrucfiunile primite de la Operator,

modificdrile acestora gi alte permisiuni intr-un mod rezonabil, clar Ei va pune aceasta

evidenfa la dispozilia Operatorului, la cerere. Astfel, tmputernicitul este obligat sa

menfind un registru detaliat, clar qi la zi al prelucrdrilor de Date cu Caracter Personal

desfrqurate in numele Operatorului conform prezentului Acord, in forma, cu conJinutul

qi reflect6nd cel pu{in informa}iile prevdzute de art. 30 alin. (2) GDPR.

2.5. Instrucliunile Operatorului vor fi emise exclusiv de cdtre Persoana/Persoanele

Autorizatd/e. Destinatarii instrucliunilor sub controlul tmputernicitului sunt persoanele

de contact din partea acestuia comunicate in scris cdtre Operator. ltt cazul unei schimb[ri
a persoanei(lor) de contact sau dacd persoana(le) de contact este/sunt impiedicatd(e)
pentru mai mult de 90 de zile consecutive sd ia mdsuri pentru indeplinirea scopului

prezentului Acord, Partea al cdrui reprezentant este in aceastd situalie va notifica cealaltd

Parte de imprejurare in scris, in maxim l0 zile de la data apariliei imprejurdrii.

2.6. imputernicitul va notifica ftrd intdrziere Operatorul in cazul in care consider[ cd o

instrucliune din partea Operatorului sau orice implementare a unei instructiuni transmise

de cdtre acesta incalcd sau are potenlialul de a incdlca Legislatia privind Proteclia

Datelor.

2.7. imputernicitul va monitoriza respectarea parametrilor de confidenlialitate a Datelor cu

Caracter Personal in baza prezentului Acord qi instrucfiunile, precum qi orice alte

aprobdri din partea Operatorului, in mod regulat, pe intreaga perioadd in care Acordul

este in vigoare.

2.8. imputernicitul va prelucra Datele cu Caracter Personal doar in limita gi de asemenea

mod cum este necesar pentru a aduce la indeplinire scopul prelucrdrii, astfel cum este

stabilit de catre Operator, qi nu va prelucra Datele cu Caracter Personal pentru alte

scopuri sau in alt mod care nu este reflectat de instrucfiunile Operatorului, este contrar

Acordului sau Legislafiei privind Protectia Datelor.

3. Menfinerea confidenfialtnfii datelor

3.1. imputernicitul va pdstra confidenlialitatea prelucrdrii gi rezultatelor obJinute pe baza

prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal, cu exceplia permisiunii scrise din parlea

Operatorului de a le dezvdlui.

3.2. imputernicitul se va asigura cd orice persoand insdrcinatd cu prelucrarea Datelor cu

Caracter Personal de cdtre imputernicit, fic angajat sau Suhimputernicit al s[u, s-a

angajat sd pdstreze confidenlialitatea Datelor cu Caracter Personal inainte de a incepe

activitAflle de prelucrare respective.
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3.3. Imputernicitul se va asigura cd toate persoanele implicate in prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal prelucreazd aceste date numai pe baza qi in limitele instrucliunilor
primite de la Operator.

3.4. Obligaliile imputernicitului, angajatilor gi a Subimputemicililor acestuia de a pdstra
confidenlialitatea datelor vor rdmdne impuse acestora chiar Ei dupd incetarea activitdlilor
de prelucrare conform prezentului Acord sau ?ncetarea furnizdrii de servicii pentru
Imputernicit sau a contractelor dintre Pdrfi.

4. Securitateaprelucrlrii

4.1. findnd cont de stadiul actual al tehnologiei, precum qi de riscul cu grade variate de
probabilitate Ei severitate pentru drepturile qi libertdfile persoanelor frzice, imputernicitul
va implementa mbsuri tehnice Ei organizatorice respectand cel putin nivelul minim
pentru a asigura un nivel de securitate corespunz[tor riscului pentru prelucrdrile de Date
cu Caracter Personal pe care le desfbqoard gi va sprijini Operatorul, de asemenea, in
implementarea mdsurilor de securitate tehnice Ei organizatorice, findnd seama, in acelaEi
timp, de natura prelucrdrii gi de informaliile disponibile imputernicitului de Operator.

4.2. Pentru a evalua nivelul adecvat de proteclie, imputemicitul va lua in considerare, in mod
special, riscurile asociate prelucrdrii, precum distrugerea, pierderea, modificarea,
divulgarea neautorizatd sau accesul neautorizatla astfel de Date cu Caracter Personal in
mod neintenlionat sau ilegal.

4,3. imputernicitul poate adopta una sau mai multe din urmdtoarele mdsuri, ftrd a fi limitat la
acestea, pentru a asigura securitatea prelucrdrilor de Date:

a) Pseudonimizarea qi criptarea Datelor cu Caracter Personal;

b) Asigurarea capabilitdlilor, confidenlialitalii, disponibilitSlii gi capacitarii
sistemelor qi serviciilor;

c) Restabilirearapidd a disponibilitdtii qi accesului la Datele cu Caracter Personal;
sau

d) Implementarea unui proces de verificare Ei evaluare periodicd a eficientei
mdsurilor tehnice qi organizatorice pentru a garanta securitatea prelucr[rii.

4.4. imputernicitul va sprijini Operatorul sau DPO numit de acesta, in ceea ce priveqte
documentarea respectdrii mdsurilor tehnice gi organizatorice implementate de aceasta.

4.5. imputernicitul va verifica mdsurile tehnice qi organizatorice implementate de acesta qi le
va ajusta gi actualiza atunci cdnd este necesar pentru a se asigura cd prelucrarea este
efectuatd in conformitate cu Legislafia privind Protecfia Datelor gi cd drepturile
Persoanelor Yizate sunt respectate in permanenfd.

4.6. imputernicitul se va asigura cd toate persoanele fizice aflate sub supravegherea sa care
au acces la Date cu Caracter Personal prelucreazd efectiv aceste date numai in
conformitate cu instrucliunile Operatorului qi/sau Legislatia privind Protecfia Datelor
care prevede obligalia de prelucrare a acestora. imputernicitul trebuie sd se asigure cd
persoanele aflate in afara ariei de responsabilitate pentru prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal sau care nu prezintd garan\ii 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 consecinfele unui astfel de acces.

4.7. imputernicitul are obligalia de a efectua o selectie strictd gi precisd a accesului la Datele
cu Caracter Personal prelucrate pentru a se asigura cd nu este posibil accesul neautorizat
la datele prelucrate.
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4.8. Orice investilii, modificari sau actualizari in cadrul sistemelor Imputernicitului din
perspectiva asigurdrii Mdsurilor adecvate sunt in sarcina exclusivd a acestuia.

5. Obligafii de a Oferi Sprijin

5.1. lmputernicitul va oferi Operatorului sau DPO numit de acesta tot sprijinul posibil in
indeplinirea obligafiilor sale de a rbspunde cererilor adresate de cdtre Persoanele Vizate
qi chestiunilor care fin de exercitarea drepturilor Persoanelor Yizate. Dacd Operatorul nu
se poate ocupa el insuqi de drepturile Persoanelor Vizate sau dacd imputernicitul este cel

care are relalia directi cu PersoaneleYizate, imputernicitul va lua toata masurile pentru

a rdspunde in cel mai scurt termen cererilor adresate de citre Persoanele Vizate qi va
respecta instrucliunile relevante transmise de cdtre Operator ftrdintdrziere gi va pune la
dispozilia Operatorului toate informaliile necesare intr-un format adecvat in acest scop

in decurs de maxim 2 (doua) zile lucrbtoare de la momentul solicitarii Operatorului, sau

de la momentul contactirii, in cazulin care orice Persoanb Yizatd il contacteazd in mod
direct pe Imputernicit pentru a-qi exercita drepturile.

5.2, in situalia unei incdlcdri a Securitdlii Datelor cu Caracter Personal, imputernicitul va
notifica Operatorul sau DPO numit de acesta, despre acest lucru in scris, frrd,intdrziere,
cel tdrziu in 24 (doudzeci qi patru) de ore de la luarea la cunoqtinld a incdlcdrii
respective, indicdnd:

a) o descriere a caracterului gi naturii incdlcdrii SecuritAlii Datelor cu Caracter
Personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile qi numdrul aproximativ al

Persoanelor Yizatein cauzd,, categoriile afectate Ei numdrul aproximativ de tipuri
de procesari de Date cu Caracter Personal;

b) o descriere a consecinfelor probabile ale incdlcdrii Securitdtii Datelor cu Caracter

Personal; qi

c) o descriere a mdsurilor adoptate sau propuse pentru remedierea incdlcdrii
Securitilii Datelor cu Caracter Personal qi, dacd este necesar, a misurilor pentru

atenuarea sau limitarea eventualelor efecte negative ale acesteia.

imputernicitul va sprijini Operatorul in elaborarea rapoartelor privind incdlcarea

Securitdlii Datelor cu Caracter Personal cdtre Autoritatea de Supraveghere, precum qi,

daca este cazul, inclusiv dacd Operatorul solicitd aceasta, notificarea PersoanelorYizate
afectate de respectiva incdlcare.

5.3. imputernicitul va sprijini Operatorul, in termenele indicate de cdtre acesta in solicitArile
adresate de c6tre Operator, atunci cAnd Operatorul efectueazd" o evaluare a consecin[elor
sau a impactului prelucrdrilor de Date cu Caracter Personal qi in orice consultare a

Autoritalii de Supraveghere. De asemenea, imputernicitul va asista Operatorul in
desfbgurarea unei evaludri prealabile a impactului operaliunilor de prelucrare pentru a

constata dacd acestea pot rezulta intr-un risc ridicat pentru drepturile qi liberthlile
Persoanelor Yizate.

5.4. Dacd Operatorul va solicita aceasta, imputernicitul va realiza informarea Persoanelor

Yizate cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, cu privire la alte aspecte

legate de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal cum ar fi Incdlcdri ale Securitdlii
Datelor cu Caracter Personal gi, dacd este cazul, va solicita consim[dmAntul Persoanelor

Yizate. Conlinutul notelor de informare gi al formularelor folosite va fi furnizat sau

aprobat de cltre Operator.

6. Cooperarea cu Autoritnfile de Supraveghere

imputernicitul va notifica Operatorul sau DPO numit de acesta, ftrdintdrziere in cazul in
care o Autoritate de Supraveghere contacteazd imputernicitul in mod direct cu privire la

activitdlile de prelucrare care fac parte din obiectul Acordului.
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7. Dreptul Operatorului de a fi informat qi de a desfipura inspecfii

7 ,1, Operatorul are dreptul in orice moment sd se convingb de respectarea termenilor qi a
condiliilor prezentului Acord. imputernicitul va oferi Operatorului qi/sau
reprezentantului numit de acesta acces la locurile (fizice sau electronice) in care sunt
stocate informa{iile qi Datele cu Caracter Personal in legdturd sau ce fac obiectul
activitb{ilor de prelucrare, in scopul desfEquririi inspec}iilor qi auditurilor.

7.2. imputernicitul va pune la dispozifie Operatorului, frrd irftdrziere, toate datele Ei
informaliile necesare pentru monitorizarea respectdrii obligafiilor prevdzute in prezentul
Acord sau pe care acesta le-a solicitat in mod explicit.

7.3. Dacd Operatorul solicitd acest lucru, imputemicitul vapune la dispozitie Operatorului,
fbrd intArziere, toate informaliile necesare pentru registrul privind activitdlile de
prelucrare care fac parte din obiectul Acordului.

7.4. Operatorul va informa lmputernicitul, in scris sau in formd electronicd, dacd" identificd
erori sau nereguli cu ocazia inspectdrii prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal.

7.5. in cazul in care orice Date cu Caracter Personal aflate in posesia imputernicitului sunt
puse in pericol prin gaj sau confiscare, proceduri de insolvenfd sau orice alte mdsuri
impuse sau evenimente produse de terfi, imputernicitul va notifica Operatorul de aceasta
in maximum 5 (cinci) zile de la momentul in care a luat la cunogtinld despre posibilitatea
ludrii acestor m6suri. De asemenea, imputernicitul va notifica terfii in cauz6,, ftrd,
intdrziere, cd dreptul de proprietate qi rdspunderea privind integritatea Datelor cu
Caracter Personal revine Operatorului.

8. Subimputernici{i

8.1. Dacd intentioneazd sd apeleze la serviciile unor subcontractanfi (,,Subimputernici{i")
pentru a efectua activitdlile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal in numele
acestuia, conform obiectului Acordului, imputernicitul va notifica Operatorul in
prealabil cu privire la numele, adresa, activitdtile planificate gi alte detalii pe care le
considerd relevante cu privire la Subimputernicit. Operatorul poate interzice contractarea
acelui Subimputernicit, ftr6, a fi obligat sd precizeze motivele, in termen de 15

(cinc^isprezece) zile lucrdtoare de la notificarea trimisd in scris de imputernicit, caz in
care Imputernicitul nu po ate angaj a acel Subimputernicit.

8,2, in momentul numirii unui Subimputernicit, imputernicitul va incheia un contract cu
acesta pentru a se asigura cd este supus aceloraqi obligalii privind confidenfialitatea
datelor precum cele prevdzute in prezentul Acord pentru imputernicit. Dovezi adecvate
in sensul incheierii contractului trebuie furnizate Operatorului ftrd intdrzieri
nejustificate, in maximum 2 (doud) sdptlmdni de la incheierea acelui Contract.

8.3. imputernicitul se asigurd cd fiecare Subimputemicit oferd garanfii adecvate in sensul de
a se asigura cd acesta a implementat m[suri tehnice Ei organizatorice adecvate astfel
incdt prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sd se realizeze in conformitate cu
Legislafia privind Proteclia Datelor. in cazul in care Operatorul solicitd dovezi cu privire
la respectarea acestor ga"anlii, imputernicitul trebuie sI i le pund la dispozilie imediat.

8.4. imputernicitul va notifica in scris Operatorul cu privire la orice modificare prevdzutd in
legiturd cu numirea, relalia contractuala sau inlocuirea Subimputernicililor, Operatorul
poate interzice astfel de modificdri, ftrd a fi obligat sd precizeze motivele, in termen de

15 (cincisprezece) zile lucrbtoare de la notificarea trirnisd cle tmputemicit, caz in care
Imputerni citul nu po ate e fectua modifi care a pr ev dzut6,.

8.5. in momentul incetdrii relafiilor contractuale cu Subimputernicitul, imputernicitul se va
asigura cd acesta returneazd Imputernicitului Datele cu Caracter personal prelucrate in
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cadrul activitSlilor sale, urmatd de qtergerea definitivd a acestor date de pe orice
dispozitive (fizice sau electronice) pe care s-ar putea afla.

9. Transferuri Transfrontaliere de Date cu Caracter Personal

gJ. imputernicitul qi Subimputernicilii nu vor transfera Date cu Caracter Personal cdtre {[ri
din afara Uniunii Europene.

10. Rispundere qi Acfiuni in Regres

l0.l.imputernicitul este rdspunzdtor faldde Operator pentru executarea completd qi la timp a

tuturor obligaliilor ce ii revin in sarcina acestuia din prezentul Acord, din Legislalia
Aplicabild gi din orice alte instrumente agreate de Pdrti sau aplicabile Prelucrarilor de

Date cu Caracter Personal la care se refera acest Acord, inclusiv a obligatiilor privind
confidenfialitatea qi securitatea Datelor cu Caracter Personal, respectarea limitelor
transmise sau derivdnd din instruc{iunile Operatorului, indeplinirea obliga{iilor fa}a de

Persoana Yizatd", qi pentru respectarea obligaliilor
Subimputernicitului/Subimputemicililor pe care il/ii numeEte penfiu indeplinirea
sarcinilor asumate prin prezentul Acord. Orice neglijenta, culpd qi/sau incalcare din
pafiea Subimputernicitului va fi consideratd neglijenfd, culpd qi/sau incdlcare proprie a

imputernicitului.

l0.2.imputernicitul va despdgubi Operatorul in integralitate impotriva oricdror prejudicii
materiale sau morale, directe sau indirecte, inclusiv cheltuieli judiciare qi onorarii ale

avocaJilor sau sancfiuni impuse de orice autoritate competenta, ca urmare a neglijenfei,
neexecutdrii sau executdrii neconforme sau cu int6rziere a oricdror obligalii prevdzute in
sau derivdnd din prezentul Acord. imputernicitul va despdgubi Operatorul de orice
prejudicii de imagine sau reputa{ionale, pierdere de beneficii sau profit care pot deriva
din incdlcarea Acordului sau a prevederilor Legii Aplicabile in legdturd cu executarea

acestui Acord.

10.3.ln cazul in care atdt Operatorul, cAt qi imputernicitul sunt responsabili pentru pierderi

sau pagube materiale sau morale catzate de activitdlile de prelucrare care nu sunt

conforme cu LegislaJia privind Proteclia Datelor, fiecare dintre Pdr{i este rdspunzdtoare

in mod proporfional pentru aceste pierderi sau pagube, potrivit aspectelor care sunt in
responsabilitatea PA4ii respective potrivit Legii Aplicabile, precum qi acestui Acord.

11. Durata qi incetarea Acordului

ll.1.Prezentul Acord se incheie pe o perioadi nedeterminatd, intrAnd in vigoare din
momentul semndrii de c6tre ambele Pdr1i.

I 1.2. tmputernicitul nu poate inceta unilateral prezentul Acord. Operatorul are dreptul sd

inceteze unilateral Acordul oricdnd, ftrda fi obligat sdprecizeze motivele, sub rezerva

unui preaviz de 30 (treizeci) de zile oferit tmputernicitului.

ll.3.Prezentul Acord poate fi incetat de cdtre Operator cu efect imediat, prin simpla

notificare, din motive intemeiate, frrd a fi necesard punerea in int6rziere a

imputemicitului, alta formalitate si farc afi necesara interventia instantei de judecata. Se

considerd un motiv intemeiat cazul in care imputernicitul continua sa incalce prevederile

contractuale in ciuda avertismentului primit din partea Operatorului, daca incalca

reglementdrile privind confidenfialitatea ori securitatea datelor, de asemenea orice

incdlcare a prezentului Acord sau a Legii Aplicabile de naturd si aducd atingere

drepturilor Persoanelor Yizate sau sd producd preiudicii, mai ales de imagine sau

reputationale, Operatorului.

1 1.4. Rezili erea 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, dar farc interventia instantei de judecata si
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fara alta formalitate. Aceasta clauza reprezinta vointa expresa a Partilor, care se aplica in
mod prioritar si derogatoriu fata de contractual principal sau conventiile existente dintre
Parti.

12. Consecinfeleincetirii

12.l,Cu exceptia cazului in care Operatorul a dat instructiuni contrare inainte de sau in
momentul incetarii prezentului Acord, toate Datele cu Caracter Personal, rezultatele qi
inregistrdrile prelucrdrii acestor Date cu Caracter Personal trebuie returnate Operatorului
in termen de maxim 10 (zece) zile lucrdtoare de la incetarea Acordului qi Eterse de pe
toate dispozitivele, inclusiv cele care aparfin Subimputemici{ilor. La solicitarea
Operatorului, imputernicitul ii va furniza in scris dovezi privind qtergerea sau
distrugerea datelor, in maxim 3 (trei) zile de la solicitare.

12.2.In cazul in care imputernicitul este obligat , inbaza Legislaliei privind ProtecJia Datelor
gi/sau a Legislafiei Aplicabile, sd continue sE pdstreze aceste rezultate sau inregistrdri, va
notifica Operatorul de acest lucru inainte de inilierea prelucrdrii sau cel mai tarziu in
maxim 5 (cinci) zile lucrdtoare de la momentul la care a cunoscut existenta acestei
obligafii.

12.3. Punctele 12.1. qi 12.2. de mai sus se aplicd gi Subimputemicililor numili de imputernicit.

l2.4.Documentele sau registrele care servesc drept dovadd a prelucrdrii legale a Datelor cu
Caracter Personal in conformitate cu solicitarile qi/sau instructiunile emise de Operator
sunt pdstrate de imputernicit in conformitate cu perioadele legale de pdstrare, inclusiv
dupd incetarea activitdlilor de prelucrare, iar copii ale acestor inregistrdri vor fi livrate
Operatorului, la solicitarea acestuia, in maxim 30 (treizeci) de zile de la primirea
solicitdrii.

13, AsiguririSuplimentare

Partile convin gi stipuleazd cd prezentul Acord a fost negociat de cdtre ambele Pdrfi cu
deplind luare la cunogtinlI gi intelegere a efectelor sale comerciale gi legale qi cI niciuna
din prevederile prezentului Acord nu poate fi consideratd ca o clauzd, standard sau
neobignuitd conform afi. 1202 si 1203 ale Codului Civil Rom6n. Mai mult decdt atdt,
Imputernicitul confirmd cI este un contractor independent qi experimentat, avdnd toatd
pregdtirea gi expertiza necesare pentru a putea incheia prezentul Acord $i, pe aceastS
cale, de a-gi asuma riscul de impreviziune.

14. Diverse

l4.l.imputernicitul se angajeazd sd nu cesioneze drepturile qi obligafiile care decurg din
prezentul Acord gi nici Acordul in intregimea sa, inclusiv aceastd obligafie de cesiune,
ftrd acordul scris prealabil al Operatorului.

74.2.Toate modificbrile qi completdrile, precum qi reziliereaprezentului Acord qi a anexelor
sale sunt valabile numai dacd sunt efectuate in scris.

l4,3,in cazul in care orice dispozifie a acestui Acord este declaratS nul6 sau inaplicabild de
cltre o instanld, tribunal arbitral sau de orice altd autoritate competent5, celelalte
dispozilii contractuale, respectiv drepturile qi obligafiile Pdrfilor prevdzute de acestea
rdmdn in vigoare. Dispozilia nul6 sau inaplicabild va fi eliminatd din Acord, iar P64ile
vor depune toate diligenfele astfel incdt dispozilia nul6 sau inaplicabild sd fie inlocuitd
cu o dispozilie validd si aplicabill, care s[ aibd, pe cdt posibil, efectele economice ale
dispozifiei nule sau inaplicabile.

I4.4.Oricare gi toate comuniclrile gi/sau notificdrile dintre Pdrfi cu privire la sau in legdturd
cu acest Acord vor fi considerate valabile dacd au fost efectuate in scris gi au fost
transmise celeilalte Pdrfi printr-un mijloc de comunicare care presupune confirmare de
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primire la adresa menlionatd in Preambulul la prezentul Acord, inclusiv prin intermediul
poqtei electronice.

l4.5.Prezentul Acord este reglementat de legea romAn6; instantele rom6ne vor fi competente

pentru judecarea oricdrui litigiu decurg6nd din executarea prezentului Acord.

in numele Operatorului: in numele imputernicitului:

Nume:

Funclie:

Nume:

Funcfie:

Cy

J
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