CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.____, din data de _____________
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. ..................................................................., cu sediul în..............................................................................,
CIF ............................, J/..............................., reprezentată de ..................................................... cu funcția de
..................................................... telefon de contact (recomandat)....................................................................,
email (recomandat):.......................................................................................................... în calitate de SPONSOR,
pe de o parte, și
1.2. Asociația Dăruiește Aripi cu sediul în Constanta, strada Prieteniei nr. 1 și sediu de corespondență la: Centrul
Medical de Zi pentru Copii FOCUS, incinta Ambulatoriu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Bd.
Tomis, nr. 145, cod fiscal 31482767, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 24/2013,
având cont bancar: RO 70 BTRL RON CRT 020 750 3901 (RON), deschis la Banca Transilvania, sucursala
Constanța, reprezentată legal prin Alina Pătrăhău, având funcția de Președinte, email alina@daruiestearipi.ro,
telefon 0723 215 387, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. . În scopul susținerii luptei impotriva epidemiei de Corovavirus in Romania, sponsorul pune la dispoziția
beneficiarului suma de (în cifre și litere):
..............................................................................................................................................................................
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1 Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti de către sponsor în contul beneficiarului:
RO 70 BTRL RON CRT 020 750 3901 (RON), deschis la BANCA TRANSILVANIA, sucursala Constanța.
3.2 Sponsorul/beneficiarul pot aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau
imaginii sponsorului.
3.3 Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care au fost destinate
și să țină la curent Sponsorul cu modul în care au fost utilizate fondurile primite, acesta (sponsorul) având dreptul
să verifice modul de utilizare a sponsorizării în realizarea obiectului contractului.
3.4 Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu
lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publica.
3.5 Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport de activitate cel puțin o dată, la sfârșitul proiectului.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de la data semnarii pana la data de 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii lui ca urmare
a acordului ambelor parti.
V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului Contract
cu respectarea principiilor prevăzute de IegisIația 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, adrese de e- mail, număr de
telefon.
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 obIigație
legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.

