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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

denumit în continuare “Acordul” 

 

Părţile contractante:  

Denumirea oficială a organizației Operator de Fond, cu sediul în [adresa oficială completă], reprezentată 

prin [nume], având funcţia de [.........], (denumit in continuare “Operatorul”); 

și 

Denumirea oficială a organizației, cu sediul în [adresa oficială completă], având codul de identificare fiscală 

........................, reprezentată de [nume], în calitate de [funcție] (denumit în continuare “Împuternicitul”); 

Operatorul și Împuternicitul denumiți în continuare împreună “Părțile” și fiecare individual “Partea”. 

1. OBIECTUL ACORDULUI 

1.1. Prezentul Acord este încheiat în legătură cu și în scopul executării contractului de finanţare 

nerambursabilă din cadrul Programului Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE şi 

Norvegiene 2014 – 2021, încheiat între  [denumire organizație Operator de Fond] și [***], nr. 

RO2020/[...], denumit în continuare “Contractul Inițial”. Prelucrarea datelor în legătură cu obligația de a 

executa Contractul Inițial face obiectul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului 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 95/46/CE, denumit 

în continuare "Regulamentul". 

1.2. În temeiul prezentului Acord, Împuternicitul prelucrează în numele Operatorului datele cu caracter 

personal prevăzute în Anexa A a prezentului Acord, denumite în continuare, „Date cu caracter 

personal”, în scopul prelucrării. 

1.3. Împuternicitul prelucrează Datele cu caracter personal numai în scopurile prevăzute în Contractului 

Inițial, în măsura necesară executării acestuia și numai pe durata prevăzută în Contractul Inițial. 

1.4. Împuternicitul prelucrează Datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul, alte 

reglementări legale aplicabile, prezentul Acord, Contractul Inițial și instrucțiunile date de Operator. 

1.5. Împuternicitul declară că are infrastructura, experiența, cunoștințele și personalul calificat necesar pentru 

buna executare, în conformitate cu reglementările aplicabile. 

2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

2.1. Împuternicitul: 

2.1.1. folosește toate mijloacele tehnice și organizatorice pentru protecția Datelor cu caracter personal în 

conformitate cu dispozițiile art. 32 din Regulament;  

2.1.2. oferă toate informaţiile necesare pentru ca Operatorul să îşi poată îndeplini obligațiile prevăzute la 

articolele 32-36 din Regulament; 

2.1.3. prelucrează Datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni din partea Operatorului, 

cu excepția cazului în care este obligat să facă altfel de legea națională sau de legislația UE 

aplicabilă. În acest caz, înainte de începerea prelucrării, Împuternicitul notifică Operatorul de 

existența acestei obligații, cu excepția cazului în care i se interzice în mod legal divulgarea unor 

astfel de informații din motive importante legate de interesul public; 

2.1.4. oferă asistență Operatorului prin aplicarea măsurilor tehnice si administrative adecvate pentru 

îndeplinirea obligației de a răspunde solicitărilor unei persoane la care datele fac referire cu privire 

la exercitarea de către respectiva persoană a drepturilor prevăzute în Capitolul 3 din Regulament, 

în special solicitări pentru accesul la, rectificarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau 

restricționarea prelucrării, sau obiecții la prelucrare precum și la portabilitatea datelor; 
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2.1.5. notifică Operatorul în cel mult 24 de ore, în cazul în care Împuternicitul primește o cerere din 

partea unei persoane la care datele fac referire cu privire la drepturi prevăzute în Secțiunea 2.1.4 

de mai sus; 

2.1.6. se asigură că persoanele autorizate să prelucreze Datele cu caracter personal s-au angajat să 

respecte confidențialitatea acestor Date prelucrate sau au o obligație statutară de a păstra 

confidențialitatea; 

2.1.7. păstrează o evidență a activităților de prelucrare prestate în numele Operatorului;  

2.1.8. în cazul în care constată o încălcare a securității Datelor cu caracter personal sau o potențială 

încălcare a securității Datelor cu caracter personal, notifică imediat Operatorul despre aceasta, în 

termen de 12 ore de la descoperirea sa. Împuternicitul trebuie să ofere Operatorului suficiente 

informații necesare pentru ca acesta din urmă să îndeplinească orice obligație de a notifica 

autoritatea pentru protecție a datelor și/sau să informeze persoanele la care datele fac referire; 

2.1.9. prelucrează Datele cu caracter personal doar pe durata menţionată în Contractului Inițial; și 

2.1.10. Împuternicitul are obligaţia de a returna formularele completate de către beneficiarii proiectului, 

conform formatului ce se regăseşte în Anexa 7 – Formular GDPR din Contractul Iniţial, la 

solicitarea scrisă a Operatorului. Împuternicitul transmite Operatorului, la fiecare solicitare a 

acestuia, o declarație care confirmă îndeplinirea obligației menționate anterior. 

2.2. Împuternicitul are dreptul de a subcontracta prelucrarea Datelor cu caracter personal către împuterniciți 

subsecvenți, doar cu acordul scris şi prealabil al Operatorului. Operatorul poate obiecta împotriva unei 

asemenea operaţiuni în termen de cinci zile de la primirea notificării. În cazul aprobării subcontractării, 

Împuternicitul declară că utilizează numai serviciile unor astfel de împuterniciți subsecvenți care 

furnizează garanții suficiente de punere în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate care 

să asigure prelucrarea în conformitate cu prevederile Regulamentului și pentru protejarea drepturilor 

persoanelor pe care aceste date le privesc. Împuternicitul trebuie să se asigure că împuterniciții 

subsecvenți sunt ținuți prin contract de aceleași obligații ca și cele impuse Împuternicitului conform 

prezentului Acord și de art. 19 din Contractul Iniţial. Împuternicitul se asigură că toate contractele cu 

împuterniciții subsecvenți încetează odată cu încetarea Contractului Iniţial încheiat între Operator și 

Împuternicit, indiferent de cauzele sale. 

2.3. Împuternicitul furnizează Operatorului orice informație necesară pentru îndeplinirea obligațiilor părţilor 

legate de procesarea Datelor cu caracter personal și care demonstrează conformitatea obligațiilor 

Operatorului cu Regulamentul în cazul unui potenţial audit şi/sau control din partea autorităţilor naţionale 

competente în domeniu. Împuternicitul permite Operatorului să efectueze audituri, inclusiv inspecții în 

cadrul domeniului legat de efectuarea prelucrării Datelor cu caracter personal și cooperează cu acesta 

în îndeplinirea acestui scop pe toată perioada Contractului Iniţial. 

2.4. Părțile trebuie să se asigure că orice persoană care acționează în numele Părților și care are acces la 

Datele cu caracter personal va prelucra Datele cu caracter personal numai la cererea Operatorului, cu 

excepția cazului în care persoana respectivă are obligația de a prelucra Datele cu caracter personal 

conform legislației naționale sau legislației UE aplicabile. 

3. TRANSFERUL DATELOR  

3.1. Împuternicitul nu va transfera datele cu caracter personal către state terțe, decât dacă obține 

consimțământul scris, separat, al Operatorului în acest sens, iar un asemenea transfer trebuie să fie în 

conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Regulament. 

4. RĂSPUNDERE 

4.1. Împuternicitul va raspunde pentru prejudiciul efectiv cauzat Operatorului, ca urmare a nerespectarii 

obligaţiilor ce decurg din prezentul Acord.  
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5. DISPOZIȚII FINALE 

5.1. Prezentul Acord se încheie pe durata Contractului Inițial, fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor 

care decurg din prezentul Acord care supraviețuiesc Contractului Inițial.  

5.2. Orice schimbări și/sau amendamente ale prezentului Acord trebuie efectuate în scris, prin act adiţional. 

5.3. Orice termeni scriși cu majusculă nedefiniți în prezentul Acord au înțelesul prevăzut pentru aceștia de 

către Contractul Inițial.  

5.4. Acordul este guvernat de legea română. Orice litigii decurgând din Acord se soluționează potrivit 

dispozițiilor Contractului Inițial.  

5.5. Anexa A – domeniul de aplicare al autorizaţiei de prelucrare a datelor cu caracter personal a acestui 

Acord constituie parte integrantă din acesta.  
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ANEXA A LA ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Domeniul de aplicare al autorizației de prelucrare a datelor cu caracter personal 

1) Natura și scopul prelucrarii:  Datele cu caracter personal aparţinând beneficiarilor proiectului [se 

completează cu numele proiectului] sunt colectate de către [denumire organizație Operator de Fond] prin 

intermediul ONG-urilor beneficiare de finanţare nerambursabilă din cadrul programului Active Citizens 

Fund România parte a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014 – 2021. Datele cu caracter personal ale 

beneficiarilor sunt colectate în scopul derulării şi promovării proiectului menţionat anterior, monitorizării 

îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementării, gestionării şi monitorizării Contractului Iniţial, precum şi în 

scopul raportării rezultatelor şi transmiterii documentelor justificative pentru realizarea obiectului 

Contractului Iniţial. Temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al Operatorului de a verifica 

îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucrează datele cu caracter personal.   

 

2) Tipuri de date cu caracter personal care pot fi prelucrate: nume, prenume, studii, loc de muncă, poziție, 

data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa 

e-mail, date privind educația și studiile, profesia, contul bancar, experiența profesională, numele și 

prenumele membrilor de familie, CNP, serie și număr act de identitate, date care dezvăluie originea 

rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenţa la 

sindicate, imaginea, vocea, date privind sănătatea, viaţa sexuala sau orientarea sexuală, precum şi orice 

alte date pe care părţile nu le-au putut prevedea în momentul semnării prezentului Acord, dar care sunt 

necesare pentru executarea Contractului Iniţial şi pentru implementarea şi monitorizarea proiectului 

menţionat la art. 1.  

 

3) Teritorii pe care datele cu caracter personal vor fi prelucrate:  Spaţiul Economic European, cu precădere 

România, Belgia şi Norvegia. 

 

4) Operatorul îşi rezervă dreptul de a transfera datele cu caracter personal către: finanţator – Oficiul 

Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene, evaluatori şi/sau auditori cu ocazia controalelor 

desfăşurate de aceştia la cererea finanţatorului, partenerii din cadrul Consorţiului ACF România, compus 

din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru 

Comunităţile de Romi şi Fundaţia Pact cu sediul în România, și Frivillighet Norge cu sediul în Norvegia, 

autorități fiscale și alte autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora.  

 

5) Împuternicitul trebuie să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a respecta în 

integralitate Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a programului „Active Citizens Fund 

România”, aceasta putând fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/. 

[Denumire organizație] 

 

[Denumire organizație Operator de 

Fond] 

[Nume şi prenume] 

 

[Nume şi prenume] 

 

[Poziţia/ Funcţia  persoanei autorizate să 

semneze] 

 

[Semnătură] 

 

[Poziţia/ Funcţia  persoanei autorizate să 

semneze] 

  

[Semnătură] 

 

[Data] [Data] 

 

https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/

