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 Anexa nr…. la Contractul nr……/data….. 

Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal  

 

 

 

    Prezentul acord se încheie de către și între: 

 

    Județul Ialomița cu sediul în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, Nr. 1, cod postal 920032, 

avand cod unic de Înregistrare 4231776, cont bancar IBAN _____________________________ 

deschis la _______________ legal reprezentat de domnul MARIAN PAVEL, în calitate de 

Președinte al Consiliului Județean Ialomița, (denumit în continuare Operator),  

 

și 

 

   Societatea comercială  _____________________, cu sediul în __________________ str. 

_____________, nr. _______________, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr 

J___/___/______, cod fiscal _________, având contul bancar _________________________, 

deschis la _____________ reprezentată legal de _____________________,  (denumită în 

continuare Persoană  Împuternicita sau Prestator). 

 

Art.1. Părțile se angajeaza să respecte normele si obligațiile impuse  de dispozițiile în vigoare, 

privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Art.2.  În desfășurarea relațiilor contractuale dintre părți, intervin și activități care constau în 

prelucrări de date cu caracter personal, realizate în numele Operatorului (Beneficiarului), acesta 

recurge doar la persoane împuternicite  care  oferă  garanții  suficiente  pentru  punerea  în  

aplicare  a  unor  măsuri  tehnice  și  organizatorice  adecvate. 

             Prelucrarea datelor trebuie să respecte cerințele prevăzute în Regulamentul nr.679 din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46CE 

(denumit în continuare ,,Regulamentul’’ sau ,,GDPR’’). Prin urmare, Părțile confirmă 

respectarea deplină a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar făra a se limita la: 

 Asigurarea măsurilor necesare respectării drepturilor persoanelor vizate privind 

ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale; 

 Informarea în caz de încălcare a securitații datelor cu caracter personal a autorității 

naționale de supraveghere competente, într-un interval de maxim 72 ore și, în cazul 

Prestatorului, nu mai tărziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a 

ajuns la cunoștința acestuia; 

 Îndeplinirea tuturor obligațiilor privind documentarea necesară conformării cu 

prevederile Regulamentului 679/2016 și a legislației interne în materie. 

         

Art.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au 

încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau alt scop face 

obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, încheiat între părti. De asemenea, perioada de 

stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă 

realizării obiectului principal al contractului. 

 

Art.4. Datele cu caracter personal transmise între Părti nu pot deveni accesibile sau comunicate 

unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. 
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Art.5.  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea lor 

adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, și împotriva pierderii, a 

distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice si organizatorice 

corespunzătoare. Prin urmare, părtile vor lua toate măsurile necesare, în ceea ce privește 

obligațiile asumate prin această clauză: 

 Vor împiedica persoanele neautorizate  să obțină acces la sistemele de colectare a 

datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

 Vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor; 

 Se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că acestea nu pot fi citite, 

copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării, utilizării sau 

stocării ulterioare; 

 Se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 

eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este 

posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze 

transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor; 

 Se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 

modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a 

datelor; 

 Se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat intre Părti; 

 Se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 

accidentală; 

 Se vor asigura că datele colectate in scopuri diferite vor fi prelucrate separat. 

 

 

 

 

 

            Prezentul acord a fost încheiat la __________ într-un număr de 2 exemplare, astăzi, 

____________, data semnării lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Operator:                Prestator: 

                            


