Acord de protecție a datelor cu caracter personal,
la contractul de furnizare nr...............................

Încheiat între
SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 2, cod
poștal
550009,
telefon/fax
0269214445,
având
cod
fiscal
14818230,
cont
nr.
RO79TREZ24G705000203030X, deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentat prin director – IOANA
DĂNCĂNEȚ, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
și
............................. cu sediul în
.............................. , Jud. .............................., Romania , Str
.....................................................tel. ......................................... , având cod unic de inregistrare
.............................................., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. ....................................................,
avand cont deschis la Trezoreria .........................................
nr. ..................................................,
reprezentată prin ………………………………………, în calitate de furnizor, pe de altă parte,

Partea I
Acord de protecție a datelor cu caracter personal
Preambul
Având în vedere conduita de bună credință și de calitate pe care SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ
SIBIU o are și o promovează, toate relațiile contractuale și faptice au la baza lor ca standard de calitate
protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice,
Luând în considerare că această politică la nivelul Instituției este susținută și de Regulamentul General
privind Protecția Datelor aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene și nu numai,
Întrucât datele cu caracter personal ar trebui prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat
securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau
utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare,
Având în vedere că prelucrarea ar trebui să fie considerată legală în cazul în care este necesară în cadrul
unui contract sau în vederea încheierii unui contract,
Întrucât protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal necesită adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a se asigura
îndeplinirea cerințelor din prezentul regulament,
Acordul se aplică în sensul articolului 28 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, în scopul
protecției datelor cu caracter personal prelucrate de către partenerii contractuali sau terții subcontractanți ai
acestora,
Acordul include drepturile și obligațiile de protecție a datelor cu caracter personal ale partenerilor
contractuali, luând în considerare că obiectul contractului evocă premisa unui acces și transfer de date cu
caracter personal de anvergură mare, stocate în registre de evidență automatizate și pe suport de hârtie și
luându-se în considerare faptul că Furnizorul acționează ca Împuternicit al Operatorului de Date, acesta din
urmă fiind SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU.
I.
Datele Personale
1) În măsura în care și dacă partenerul obține date cu caracter personal în numele SERVICIULUI PUBLIC
BAIA POPULARĂ SIBIU în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în temeiul acordului, aceste date cu
caracter personal vor rămâne proprietatea SERVICIULUI PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU în
permanență. Partenerul deține doar dreptul de a prelucra aceste informații cu scopul îndeplinirii îndatoririlor
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sale din cadrul Acordului sau al dispoziției de achiziție sau realizare de lucrări/alte acte juridice și nu va
pretinde niciodată vreun drept cu privire la acele date personale.
2) Partenerul garantează că acesta respectă integral toate obligațiile care îi incumbă din prevederile
GDPR(Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter Personal), Legea nr.190/2018 privind
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, Legea
nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal modificată și completată de Legea nr. 129/2018.În plus, acesta
garantează că deține tehnica, aparatura și măsurile organizatorice necesare pentru a facilita păstrarea și
protecția datelor personale împotriva pierderii ori a oricărei forme de procesare ilegală a acestora conform
art. 5 alin. (1) lit. f) GDPR. Aceste măsuri există pentru a asigura un nivel optim de securitate, în limitele
tehnologiei disponibile, și au fost realizate în parte pentru a preveni o prelucrare ulterioară inutilă a datelor
cu caracter personal.
3) Partenerul va coopera întotdeauna și va furniza mereu informațiile necesare pentru SERVICIUL PUBLIC
BAIA POPULARĂ SIBIU pentru a își îndeplini obligațiile în temeiul GDPR. În acest context, partenerul
se va conforma întotdeauna cu instrucțiunile și cu cerințele SERVICIULUI PUBLIC BAIA POPULARĂ
SIBIU .

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

II.
Instrucțiuni emise de SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU în calitate de
mandant
Partenerul contractual prelucrează datele cu caracter personal în numele SERVICIULUI PUBLIC BAIA
POPULARĂ SIBIU , fără a putea realiza nicio operațiune de prelucrare prin subcontractare sau asociere în
numele mandantului, mai puțin dacă este autorizat expres în acest sens.
SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU are dreptul de control asupra operațiunilor de prelucrare
realizate de partenerul contractual, inclusiv de a cunoaște nivelul de implementare a măsurilor de securitate
a datelor.
Partenerul contractual prelucrează datele exclusiv în măsura necesară realizării obligațiilor contractuale
conform art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c) GDPR.
Partenerul contractual are obligația de a șterge datele prelucrate într-un termen care nu depășește perioada
necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, termen care corespunde scopului prelucrării
acestor date și în conformitate cu prevederile legale [art. 5 alin. (1) lit. e) GDPR]. Termenul poate fi
prelungit la solicitarea expresă a mandantului.
Mandantul poate stabili și alte instrucțiuni în afara acestora, cu privire la probleme concrete, situație în care
acestea se comunică în scris, cu excepția situației în care mandantul este în imposibilitate de a formula în
scris instrucțiunile, astfel că le formulează în mod verbal.
Atunci când partenerul contractual nu respectă instrucțiunile, în conformitate cu art. 28 alin. (3) lit a)
GDPR, informează mandantul înainte să realizeze operațiunea de prelucrare.
Mandantul poate numi o persoană care să dea instrucțiuni și să realizeze controlul în cadrul prezentului
Acord.
Partenerul contractual garantează că organizarea internă în cadrul companiei satisface cerințele aplicabile
protecției datelor la momentul încheierii prezentului Acord/Act adițional. În situația în care legislația sau
oportunitățile tehnologice pretind o nouă configurare a măsurilor tehnice și organizaționale în cadrul
companiei partener, adaptările trebuie documentate și comunicate mandantului în scris într-un termen
rezonabil care să permită evaluarea nivelului adecvat de protecție anterior realizării oricăror operațiuni de
prelucrare.
Partenerul se asigură că tehnologia pe care o utilizează pentru executarea contractului de achiziție este în
conformitate, cel puțin în privința rezultatelor, cu principiile din GDPR, referitoare la confidențialitatea
implicită și de la momentul concepției (privacy by default; privacy by design).
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III.
Garanții privind protecția drepturilor persoanelor vizate
1) Partenerul nu poate rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor realizate pentru scopurile
prezentului Contract, decât conform instrucțiunilor mandantului și a prevederilor din GDPR.
2) Partenerul garantează existența măsurilor tehnice care asigură ștergerea, restricționarea procesării, dreptul
de a fi uitat, rectificarea și portabilitatea datelor, în baza instrucțiunilor date de mandant sau în baza
solicitării persoanei vizate, cu informarea mandantului. În acest din urmă caz, partenerul se va consulta cu
mandantul pentru a asigura exercițiul drepturilor persoanei vizate la cel mai înalt nivel.
3) Exercitarea dreptului la ștergere obligă partenerul să transmită mandantului toate documentele care conțin
date cu caracter personal ale persoanei vizate și să distrugă orice copii sau duplicate sau urme ale datelor în
cel mai scurt timp posibil, conform cerințelor de confidențialitate prevăzute de GDPR.
4) Obligația corelativă exercitării dreptului de ștergere se îndeplinește în limitele stabilite de obligațiile
statutare de retenție pentru ambii parteneri contractuali, precum și în condițiile art. 17 din GDPR.
5) Partenerul contractual păstrează documentația justificativă a prelucrării adecvate a datelor cu caracter
personal și după încetarea contractului, iar la cerere o înmânează mandantului.
6) Partenerul va sprijini mandantul în realizarea obligațiilor contractuale dintre cei doi, atunci când aceasta
este necesar pentru respectarea obligațiilor privind securitatea datelor cu caracter personal, obligațiile de
notificare în caz de încălcare a securității datelor, evaluările de impact al protecției datelor și consultările
prealabile.
7) Când persoana vizată își exercită drepturile specifice protecției datelor în relația cu mandantul, partenerul
desfășoară toate activitățile necesare îndeplinirii obligațiilor mandantului în cel mai scurt timp posibil,
conform instrucțiunilor individuale formulate de mandant.
8) Când persoana vizată se adresează direct partenerului, acesta va direcționa titularul către mandant și îl va
informa pe acesta din urmă asupra cererii persoanei vizate, anexând cererea.
9) Partenerul se asigură că instrucțiunile mandantului sunt aduse la cunoștința angajaților săi, care au acces la
datele cu caracter personal prelucrate în cadrul contractual cu mandantul.
10) Partenerul interzice angajaților săi să prelucreze datele cu caracter personal cu nerespectarea instrucțiunilor
mandantului, sau în alt scop decât cel stabilit în cadrul contractual ori prevăzut explicit de lege.
11) Partenerul se asigură și garantează asumarea obligației de confidențialitate de către persoanele autorizate
să prelucreze datele cu caracter personal prin instrumente juridice adecvate.
12) Partenerul informează mandantul imediat după ce a luat la cunoștință de o încălcare a protecției datelor cu
caracter personal.
13) Partenerul ia măsuri necesare pentru asigurarea securității datelor și pentru minimizarea eventualelor
consecințe negative asupra persoanelor vizate ori de câte ori ia la cunoștință de o încălcare a protecției
datelor cu caracter personal. În acest caz, partenerul informează și colaborează cu mandantul, asistându-l
în așa fel încât mandantul să își poată îndeplini obligațiile de notificare și informare conform art. 33 și
următoarele din GDPR.
14) Orice măsuri prevăzute de lege care sunt dispuse în activitatea partenerului, precum sechestru, confiscare,
insolvență etc., de natură să afecteze securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale
partenerului, trebuie să fie transmise mandantului neîntârziat. Partenerul va informa în cel mai scurt timp
posibil toate persoanele interesate (spre exemplu, executorul judecătoresc) cu privire la faptul că mandantul
deține controlul și dreptul de proprietate asupra datelor.
IV.
Subcontractarea sau contractarea sectorială cu prelucrarea de date cu caracter personal în
cadrul contractului sau în legătura cu contractul
1) Subcontractarea se poate realiza de către partener doar cu acordul scris al mandantului.
2) Externalizarea de către partener a oricărui serviciu care presupune prelucrarea de date cu caracter personal
în legătură cu contractul încheiat cu SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU presupune obligația
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partenerului de a se asigura că subcontractantul sau cocontractantul respectă standardele de protecție a
datelor prevăzute de GDPR.
3) Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi realizată exclusiv în interiorul Uniunii Europene sau a
spațiului SEE atunci când operațiunea de prelucrare se dorește a fi realizată într-o țară terță, se va solicita
consimțământul prealabil al mandantului și se poate realiza doar cu respectarea art. 44 și următoarele din
GDPR.
4) Mandantul are dreptul de a monitoriza în orice moment activitățile de prelucrare ale partenerului sub
aspectul conformității cu GDPR și clauzelor contractuale, fie direct, fie prin reprezentanți desemnați.

1)

2)

3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

V.
Confidențialitatea
Partenerul contractual va păstra, în sensul cel mai larg, strict secrete toate informațiile obținute de la
SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU și/sau pe care SERVICIUL PUBLIC BAIA
POPULARĂ SIBIU , direct sau indirect, intenționat ori accidental, i-a permis să le inspecteze, în orice
manieră ori formă, cu excepția cazului în care informațiile sunt în general cunoscute ori ale căror natură
este necesară a fi publică ca și obligație legală, de alte reglementări ori ca urmare a unei hotărâri
judecătorești.
Confidențial înseamnă că partenerul nu poate divulga, direct sau indirect, informațiile în orice manieră,
oral, scris, digital sau în orice altă modalitate, indiferent dacă divulgarea a avut acea intenție, fără
permisiunea prealabilă scrisă expresă a SERVICIULUI PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU .
Partenerul se obligă față de SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU să impună obligația de
confidențialitate către toate întreprinderile sale sociale (incluzând societatea-mamă sau filialele) și
persoanele fizice, incluzând angajații.
Partenerul nu poate utiliza informațiile pentru orice alt scop decât cel pentru care acestea au fost furnizate
și cu condiția ca utilizarea acestor informații să fie strict necesară.
Prevederile din prezentul capitol vor rămâne în vigoare inclusiv după ce relațiile între SERVICIUL
PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU și partener s-au încheiat.
VI.
Răspundere și Compensații
Partenerul va fi responsabil pentru toate daunele suferite de către SERVICIUL PUBLIC BAIA
POPULARĂ SIBIU și/sau orice Asociat al acestuia ca urmare a sau în legătură cu neîndeplinirea
obligațiilor din Acord de către partener, referitoare la conformarea cu GDPR și respectarea standardelor de
confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, incluzând bunurile implicate și angajații săi și
Terțele Părți care efectuează integral ori parțial Acordul în numele partenerului.
Partenerul va despăgubi SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU și/sau orice Asociat al acesteia
față de pretențiile unor Terțe Părți pentru recuperarea prejudiciilor, drept urmare a sau în legătură cu
derularea Acordului, atunci când acestea sunt generate de sau în legătură cu confidențialitatea și protecția
datelor cu caracter personal. Părțile Terțe includ persoanele angajate de către SERVICIUL PUBLIC BAIA
POPULARĂ SIBIU și/sau persoane asociate acesteia și persoanele împuternicite de către Furnizor/Altă
calitate contractuală cu efectuarea lucrărilor de achiziție, de mentenanță, supravegherea acestora și orice
alte lucrări necesare derulării contractului principal.
Partenerul îi va despăgubi pe SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU și/sau orice Asociat al
acestuia pentru daunele provocate prin prisma unei nerespectări a standardelor și prevederilor GDPR
implicat în conformitate cu Cartea V.(Obligațiile), Capitolul IV(Răspunderea civilă) – art. 1349 și urm. din
Codul Civil român. Această formă de răspundere nu înlătură și nu prejudiciază acțiunile referitoare la orice
altă formă de răspundere.
Partenerul garantează că deține o asigurare suficientă împotriva riscurilor obișnuite, inclusiv, dar nu limitată
la prejudicii rezultate din incidente asupra securității datelor și daune rezultate din răspunderea față de
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produs. Partenerul va furniza către SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU , la prima cerere, o
copie a politicii relevante în cauză.
5) În cazul în care, în opinia sa, SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU este obligat să ia măsuri
proprii în legătură cu obligația legală de a limita daunele, partenerul va fi responsabil pentru toate daunele
și costurile suportate în legătură cu acele măsuri de către SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU
și/sau orice asociat al acesteia.
Partea a II-a
Acord De Confidențialitate Și Integritate A Datelor
Întrucât fiecare din părți, în calitatea ei de parte care primește informații, se obligă să protejeze
confidențialitatea informațiilor confidențiale primite, conform termenilor și condițiilor stabilite de prezentul
acord,
În baza declarațiilor reciproce conținute de acest acord, părțile convin după cum urmează:
1. Definiția Informațiilor Confidențiale
1.1. “Informațiile Confidențiale” înseamnă orice informație privitoare la secrete profesionale și orice alte
informații aparținând oricăreia dintre părți inclusiv, dar nu limitat la, existența și conținutul raporturilor
între părți și ale acestui acord, descoperiri, idei, concepte, know-how, procedee tehnice, proiecte,
specificații, desene, planșe, schițe, planuri, diagrame, machete, modele industriale, scheme logice, scheme
ale proceselor tehnologice, programe de calculator, informații privind infrastructura de rețea, parole, date
de conectare, baze de date (de orice natură), documente de licitație, planuri strategice, planuri de dezvoltare,
acoperire teritorială, planuri de marketing / financiare / de afaceri, comisioane, propuneri de planuri tarifare,
orice fel de date cu caracter personal ale persoanelor fizice sau juridice precum și alte informații tehnice,
financiare sau de afaceri, grafice sau alte informații dezvăluite în scris sau sub orice altă formă tangibilă,
de către deținătorul informațiilor de acest gen, indiferent dacă informațiile astfel transmise poartă sau nu
mențiunea expresă "informații confidențiale" sau "informații proprietate exclusivă”, pe care achizitorul le
dezvăluie Furnizorului în scris sau pe orice alt suport tangibil sau intangibil.
1.2. Informațiile Confidențiale nu includ informațiile despre care Furnizorul poate face dovada în instanță
că:
a. le deținea fără obligația de a păstra confidențialitatea, înainte de a-i fi fost dezvăluite de achizitor;
b. au fost obținute legal, în alte circumstanțe decât în cadrul raporturilor între părți sau ale prezentului acord;
c. au fost create independent de către Furnizor și nu în cadrul raporturilor între părți sau ale prezentului
acord;
d. erau publice din alte surse decât achizitorul, la data la care achizitorul le-a dezvăluit Furnizorului, sau
au devenit publice ulterior, din alte cauze decât din vina Furnizorului.
1.3. Informațiile confidențiale nu vor fi considerate publice, în sensul art. 1.2 lit. d de mai sus, numai pentru
ca o parte din acestea este înglobată în informația generală care se face publică, sau numai pentru că anumite
caracteristici, componente sau combinații ale informațiilor confidențiale sunt sau devin de notorietate
publică.
2. Destinația Informațiilor Confidențiale
Furnizorul se obligă să utilizeze informațiile confidențiale numai în Scopul stabilit de achizitor, anume
pentru obiectul contractului.
3. Confidențialitate
3.1. Prezentul ACORD prevede ca toate datele și informațiile la care are acces Furnizorul prin mijloace
electronice sau fizice, care îi sunt furnizate, sau livrate sub orice formă, să fie tratate în regim de
confidențialitate și vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării
accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
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3.2. Furnizorul se obligă să nu dezvăluie existența și conținutul raporturilor între părți și al acestui acord,
precum și informațiile confidențiale primite.
Prepușii Furnizorului, implicați în raporturile între părți, au dreptul să primească informații confidențiale în
sensul stabilit în acest acord, numai în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru derularea
raporturilor între părți și numai cu condiția ca aceștia să-și asume obligația de confidențialitate în
prelucrarea informațiilor confidențiale, iar partea în cauză va rămâne pe deplin răspunzătoare față de
achizitor pentru orice încălcare a prezentului acord de către prepușii săi.
3.3. Furnizorul va trata informațiile confidențiale furnizate de achizitor cu maximă atenție și discreție.
Furnizorul va acționa cel puțin cu aceeași atenție cu care orice altă persoană ar acționa în circumstanțe
similare pentru a-și proteja propriile informații confidențiale sau informații de natura similară aparținând
unui terț.
3.4. Furnizorul se obligă:
a. să nu copieze, reproducă, distribuie sau să divulge total sau parțial nici unei alte persoane, companii,
corporații sau entități, nici una din informațiile confidențiale sau vreun aspect legat de acestea, cu excepția
subcontractanților autorizați și notificați;
b. sa nu permită terților accesul la informațiile confidențiale.
3.5. Părțile se obligă să trateze informațiile confidențiale pe care și le furnizează reciproc ca strict
confidențiale.
4. Dezvăluire neautorizată
Dacă Furnizorul constată dezvăluirea neautorizată, pierderea sau folosirea abuzivă a informațiilor
confidențiale pe care le-a primit, Furnizorul se obligă să înștiințeze prompt achizitorul despre aceasta.
5. Solicitare
Dacă Furnizorului îi este solicitat să divulge informații confidențiale de către o persoana neautorizată să
primească astfel de informații, indiferent dacă terțul respectiv este sau nu autorizat să primească informații
confidențiale și indiferent dacă terțul oferă sau nu bani sau alte avantaje în schimbul informațiilor
confidențiale, Furnizorul se obligă prin acest acord să înștiințeze imediat achizitorul în legătură cu
propunerea respectivă și să ofere detalii despre solicitarea respectivă (denumirea persoanei care a făcut
propunerea, data solicitării precum și orice alte detalii relevante).
6. Daune
6.1. Dacă se dovedește că Furnizorului i-a fost solicitat să dezvăluie informații confidențiale în sensul celor
menționate la art. 5 de mai sus și ca nu s-a conformat obligațiilor descrise, Furnizorul va fi obligat la plata
de daune aferente prejudiciului suferit de achizitor.
6.2. Daca se dovedește că Furnizorul a dezvăluit din neatenție, din eroare, din culpa sau din orice formă de
neglijență informații confidențiale unei terțe persoane neautorizate să primească astfel de informații,
Furnizorul va fi obligat la plata de daune aferente prejudiciului suferit de achizitor.
6.3. Daca se dovedește că Furnizorul a dezvăluit sau a permis, în mod intenționat, dezvăluirea de informații
confidențiale sau a favorizat sau mijlocit divulgarea de informații confidențiale, Furnizorul va fi obligat la
plata de daune aferente prejudiciului suferit de achizitor.
6.4. Daunele menționate la art. 6.1, 6.2 și respectiv 6.3 se pot cumula.
7. Divulgare în virtutea legii
7.1. Dacă Furnizorul este obligat prin lege sau hotărâre judecătorească să dezvăluie informații confidențiale,
acesta se obligă să notifice prompt, în acest sens, achizitorul, pentru a-i da posibilitatea acestuia de a se
proteja într-o manieră pe care o va considera potrivită.
7.2. În cazul în care achizitorul nu reușește să obțină o măsură prin care să își protejeze informațiile
confidențiale, Furnizorul se obligă să divulge strict acele porțiuni din informațiile confidențiale necesar a fi
dezvăluite conform legii sau hotărârii judecătorești menționate la art. 7.1 și să depună toate diligențele
pentru ca informațiile confidențiale astfel divulgate să fie tratate în conformitate cu prevederile prezentului
acord.
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8. Drept de proprietate asupra materialelor
Furnizorul confirmă și recunoaște că achizitorul este și va rămâne în permanență proprietarul tuturor
informațiilor confidențiale pe care aceasta din urmă le divulgă în scopul prezentului acord.
9. Drepturi sau licențe
Informațiile confidențiale sunt proprietatea exclusivă a achizitorului. Furnizorul înțelege și recunoaște că
prezentul acord nu îi conferă nici un drept explicit sau implicit asupra informațiilor confidențiale primite
de la achizitor.
10. Durata. Încetarea Acordului
Prezentul acord se încheie pe durata derulării contractului nr. 21/08.09.2020 și intră în vigoare la data
semnării. Obligațiile din prezentul acord care revin Furnizorului în cursul derulării raporturilor între părți
ulterior semnării acordului, rămân valabile și produc efecte asupra tuturor informațiilor confidențiale
primite, pe întreaga durata a prezentului acord precum și timp de 5 ani de la data încetării acestuia sau de
la data încetării raporturilor între părți, oricare nerespectare a contractului de furnizare nr.22/17.09.2020
dintre aceste două momente survine mai târziu.
11. Restituirea sau distrugerea Informațiilor Confidențiale
11.1 La cererea scrisă înaintată de achizitor, Furnizorul va restitui achizitorului toate informațiile
confidențiale pe care le deține, precum și suporturile pe care acestea sunt stocate, inclusiv toate copiile
executate de pe informațiile confidențiale.
11.2. Restituirea informațiilor confidențiale nu scutește Furnizorul de celelalte obligații pe care aceasta și
le asuma prin prezentul acord.
12. Despăgubiri
Furnizorul recunoaște că încălcarea prezentului acord poate provoca daune achizitorului și, în consecință,
este de acord să-l despăgubească integral, cu o suma ce va fi stabilită fie amiabil fie prin hotărâre
judecătorească.
13. Notificări
Toate notificările între părți se transmit în scris, prin fax sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, la adresele de notificare sau la numerele de fax menționate mai sus. Notificările trimise conform
acestui articol vor fi considerate valabil transmise: (i) în cazul expedierii prin posta, la data menționată pe
confirmarea de primire, și (ii) în cazul transmiterii prin fax, la data menționată pe raportul de confirmare a
transmiterii generat de aparatul fax al părții expeditoare. Oricare modificare a adresei sau numărului de fax
va fi valabilă pentru scopul notificării numai dacă este comunicată celeilalte părți cu minimum 5 (cinci)
zile lucrătoare înainte de data transmiterii notificării relevante.
14. Novație sau cesiune
Niciuna dintre părți nu are dreptul să noveze prezentul acord sau să cesioneze cu titlu de garanție drepturile
de care se bucură în temeiul prezentului acord sau să cesioneze obligațiile ce îi incumbă în temeiul
prezentului acord fără aprobarea prealabilă a celeilalte părți.
15. Integralitatea Acordului
15.1. Prezentul acord reprezintă unica înțelegere între părți în legătură cu obiectul său și înlocuiește toate
declarațiile, corespondența, înțelegerile și acordurile anterioare verbale sau scrise existente între părți,
anterioare prezentului acord și având obiectul menționat în acesta.
15.2. Prezentul acord va putea fi modificat numai prin acte adiționale semnate de ambele Părți.
16. Nulități Parțiale
În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului acord este declarata nulă, ilegală sau inaplicabilă ca
urmare a unei prevederi legale sau a unei hotărâri judecătorești sau a altei autorități competente, acest fapt
nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale, acestea continuând să rămână in
vigoare și să producă efecte juridice ca și cum clauza declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă nu ar fi făcut
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parte din acest acord la data semnării lui, cu condiția ca părțile să ia măsurile necesare pentru a înlocui cât
mai curând clauza anulată, ilegală, sau inaplicabilă cu o alta clauză valabilă, legală și aplicabilă și care să
producă aceleași efecte juridice și/sau economice ca și clauza anulată, ilegală sau inaplicabilă.
17. Legea aplicabilă
Prezentul acord precum și eventualele litigii sau controverse decurgând din/sau legate de acesta sunt și vor
fi reglementate, interpretate și soluționate conform legii române.
18. Litigii
Părțile se obligă să acționeze de bună credință pentru a soluționa amiabil orice dispută, controversă sau
diferend pe care l-ar putea avea în legătură cu prezentul acord și să depună eforturi comune pentru a crea
condițiile necesare realizării obiectivelor acestuia. Dacă părțile nu ajung la o soluție amiabila, părțile sunt
de acord să decline respectiva dispută, controversă sau diferend instanțelor judecătorești române
competente.
19. Sesizări adresate Responsabilului cu protecția datelor
Părțile iau la cunoștință că pentru îndrumări, consiliere și alte sesizări în ceea ce privește regimul datelor
cu caracter personal în cadrul contractului la care se anexează parte integrantă Acordul se pot adresa
Responsabilului cu protecția datelor de la nivelul Serviciului Public Baia Populara Sibiu ale cărui date de
contact se găsesc la adresa https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/serviciu/197 sau prin e-mail la adresa
dpo.baiapopulara@sibiu.ro , precum și Responsabilului cu protecția datelor/consilierului desemnat expres
în acest sens de la nivelul Furnizorului ale cărui date de contract se găsesc la adresa .................................
20. Dispoziții finale
Prezentul acord face parte integrantă din contractul de ..............................., toate celelalte prevederi
rămânând neschimbate.
Prezentul acord a fost întocmit în 2 exemplare, un exemplar pentru autoritatea contractantă și un exemplar
pentru furnizor.
Acordul de confidențialitate și integritate a datelor și Acordul de protecție a datelor cu caracter personal
constituie parte integrantă, anexă la contractul de furnizare.....................................
ACHIZITOR

FURNIZOR

SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARÃ
SIBIU
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