Conditii Generale de Achizitie ale
BASF SRL si ale Companiilor Afiliate
in Romania

1. General
1.1 Prezentele condiţii de achizitie fac parte integrantă din toate
contractele privind livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii
între furnizorul de bunuri sau furnizorul de servicii, respectiv, (în
continuare „Contractantul") şi BASF SRL sau companiile sale
afiliate din Romania respectiv, (în continuare „Ordonatorul”). In
masura in care Contractantul a acceptat aceste „conditii
generale” de achizitie ele se vor aplica si la contractele viitoare
cu Contractantul.
1.2 Termenii si conditiile Contractantului se vor aplica numai
dacă şi în măsura în care au fost acceptati in scris de catre
Ordonator. Nici un fel de referinta facuta de Ordonator la
corespondenţa avuta cu Contractantul care conţine sau se referă
la „conditiile generale” ale Contractantului nu va constitui
acceptarea de către Ordonator a acestor „conditii generale” de
afaceri ale Contractantului.
„Conditile generale” ale Contractantului nu se vor aplica chiar
dacă Ordonatorul acceptă bunuri / servicii avand cunostinta de
faptul că Contractantul a dat de inteles ca livrarea se va face
conform unor „conditii generale” ale Contractantului care difera
faţă de sau sunt în conflict cu prezentele „condiţii generale” de
achiziţie.
2. Oferta
2.1 Ofertele şi cotaţiile de preţ nu vor fi remunerate şi nu vor crea
nicio obligaţie Ordonatorului.
2.2 În oferta sa Contractantul va mentiona în mod explicit orice
discrepanţe între oferta sa şi solicitarea Ordonatorului. În cazul
în care Contractantul are o soluţie alternativă pentru o solicitare,
solutie care este superioară din punct de vedere tehnologic sau
economic, el va prezenta aditional şi această ofertă
Ordonatorului.
3. Data de livrare, modificari la livrarea bunurilor/
furnizarea serviciilor
3.1 Contractantul trebuie să respecte datele stabilite pentru
livrare sau, respectiv, datele de furnizare a serviciilor. În cazul
livrării de bunuri aceasta inseamna livrarea produselor fără
defecte către Ordonator în limita programului de funcţionare
obişnuit al Ordonatorului, însoţite de documentele de transport la
adresa menţionată în comanda de achiziţie (în continuare „Locul
de destinaţie”). Dacă livrarea include asamblarea / alte servicii,
livrarea bunurilor fără orice fel de defecte nu va fi considerată că
a avut loc până când asamblarea / serviciul nu a fost efectuat(ă)
conform celor specificate în contract. Dacă exista o procedură de
acceptare formală stipulată de lege sau în contract, ambele părţi
trebuie sa fie de acord cu intervalul de timp necesar acestei
proceduri de acceptare. Livrările de bunuri/ furnizarea de servicii
în avans sau livrările parţiale / furnizarea parţială de servicii
necesită acordul scris prealabil al Ordonatorului.
3.2 În cazul în care Contractantul recunoaşte că nu îşi va putea
îndeplini obligaţiile contractuale fie total fie parţial, sau nu va
putea respecta termenele stipulate, va trebui să notifice acest
lucru Ordonatorului în scris imediat. Notificarea trebuie să
precizeze atat motivul (motivele) întârzierii cat şi perioada
estimată de întârziere faţă de termenul initial de livrare. Orice
acceptare de către Ordonator a unei livrări de bunuri / furnizări
de servicii parţiale sau întârziate nu va constitui în niciun caz o
renunţare la oricare din drepturile sau pretentiile Ordonatorului
generate de livrarea parţială sau intarziata a bunurilor/ serviciilor.
3.2 Orice modificare a bunurilor care trebuie livrate sau a
serviciilor care trebuie prestate necesita aprobarea scrisa
prealabila a Ordonatorului .
3.3 Daca sunt necesare orice documente a fi pregatite de
Ordonantor pentru a permite Contractantului sa-si execute
contractul, este raspunderea Contractantului sa solicite aceste
documente sau orice sprijin care sa fie acordate de Ordonator in
conformitate cu contractul si in timp util.
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4. Sustenabilitate
4.1 Ordonatorul îşi desfăşoară afacerea în conformitate cu
principiile dezvoltării durabile şi aderă la standardele
fundamentale recunoscute pe plan internaţional pentru
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia mediului,
legislaţia muncii şi drepturile omului precum şi cu principiile
guvernarii corporatiste responsabile (în continuare „Standarde
ESG”). Ordonatorul a descris modul în care înţelege Standardele
ESG
în
Codul
de
Conduită
al
Furnizorului
(http://www.basf.com/supplier-code-of-conduct).
Ordonatorul
aşteaptă de la Contractant să adere la Standardele ESG. De
asemenea, Ordonatorul apelează la Contractant pentru a se
asigura că toţi subcontractanţii, de orice rang, adera în egală
măsură la Standardele ESG. Ordonatorul va avea dreptul să
verifice aderarea la Standardele ESG, fie direct fie prin terţe părţi
angajate în acest sens de către Ordonator, cu notificare
prealabila.
4.2 Pe durata implementării contractului, Contractantul trebuie
să respecte cerinţele privind sănătatea şi siguranţa la locul de
muncă şi protecţia mediului, conform celor specificate în
contract.
5. Calitate
Contractantul va efectua şi menţine eficientă asigurarea calităţii
şi, la cerere, va demonstra aceasta Ordonatorului. Contractantul
va folosi un sistem de management al calităţii conform ISO 9000
ff. sau un sistem similar de standarde echivalente. Ordonatorul
va avea dreptul să verifice acest sistem de asigurare a calităţii,
cu notificare prealabila, fie direct fie prin terţe părţi angajate în
acest sens de către Ordonator.
6. Folosirea subcontractanţilor
Terţele părţi (în particular orice subcontractanţi) pot fi angajate
sau înlocuite de Contractant doar cu consimţământul prealabil
scris al Ordonatorului. În cazul în care Contractantul
intenţionează
să
folosească
subcontractanţi
pentru
implementarea contractului de la început, Contractantul trebuie
să îl informeze in scris pe Ordonator cu privire la acest aspect
când îşi depune oferta.
7. Livrare, ambalare, transmiterea riscului
7.1 Cu excepţia cazului când s-a stabilit altceva, livrarea
bunurilor va fi efectuată DAP Locul de Destinaţie (Incoterms
2010). Cu excepţia cazului când s-a stabilit altceva, livrarea va fi
însoţită de un aviz de expeditie în două exemplare, lista de colisaj
(packing list), certificate de calitate si conformitate si (eventuale
alte) avize conform specificaţiilor stabilite precum si de şi toate
celelalte documente necesare. Dacă sunt cunoscute,
următoarele detalii trebuie furnizate în toate documentele de
transport şi – pentru bunurile ambalate – de asemenea pe
ambalajul exterior: numărul comenzii de achiziţie, greutatea
brută şi netă, numărul ambalajelor şi tipul de ambalare (de unică
folosinţă/ reutilizabil), data de finalizare precum şi Locul de
destinaţie (punctul de descărcare) şi destinatarul. Pentru
proiecte, numărul complet al lucrării şi clădirea de asamblare
trebuie furnizate, de asemenea.
7.2 Pentru livrari din terţe ţări (importuri), Ordonatorul va fi
înregistrat drept importator, iar Contractantul îl va ajuta cu toate
documentele şi informaţiile necesare pentru a întocmi şi depune
declaraţia reală de import către autorităţile vamale competente
ale ţării importatoare.
7.3 Contractantul va notifica în scris Ordonatorului procentul de
conţinut controlat US.
7.4 Contractantul va susţine interesele Ordonatorului pe durata
livrării. Bunurile trebuie ambalate în materiale de ambalare
aprobate pentru Locul de destinatie pentru a se evita orice
deteriorare suferită din cauza ambalării necorespunzătoare.
Contractantul este responsabil pentru orice deteriorare din cauza
ambalarii necorespunzatoare.
Mai 2018

Conditii Generale de Achizitie ale
BASF SRL si ale Companiilor Afiliate
in Romania

7.5 Pentru transporturi interne, la cererea Ordonatorului,
Contractantul va colecta orice ambalaje exterioare, ambalaje de
transport şi de vânzare acumulate de la Locul de destinaţie după
livrare şi le va elimina sau va asigura efectuarea acestei cerinţe
de către o terţă parte.
7.6 Contractantul va ambala, eticheta şi transporta produsele
periculoase în conformitate cu legislaţia şi regulamentele
naţionale şi internaţionale in vigoare. Contractantul respectă
toate obligaţiile pentru furnizori (conform Articolului 3 (32) din
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006/CE (în continuare „REACH"))
din cadrul REACH cu privire la livrarea bunurilor. În particular,
Contractantul va furniza Ordonatorului o fişă de securitate
conform Articolului 31 din REACH în limba naţională a ţării
destinatare în toate cazurile stipulate în Articolul 31 (1) - (3) din
REACH.
7.7 Până la sosirea efectivă a bunurilor specificate în contract
împreună cu documentele menţionate în clauzele 7.1 şi 7.2 la
Locul de destinaţie, riscul de pierdere sau deteriorare va fi
suportat de catre Contractant. Dacă părţile au stabilit o livrare
care include asamblarea / service, riscul pierderii sau deteriorării
va fi transmis Ordonatorului după ce instalarea / asamblarea /
service-ul au fost finalizate corespunzător în conformitate cu
contractul şi ca urmare a predarii bunurilor.
7.8 Dacă prin lege sau prin contract este stipulata o procedura
de acceptare formală a asamblarii / service-ului mentionate mai
sus, atunci transmiterea riscului va avea loc dupa semnarea de
catre Ordonator a acestor documente. Dacă este convenita o
procedura formală de acceptare, riscul nu se va transmite de la
Contractant la Ordonator inainte de acceptarea corespunatoare
(deplina) de catre Ordonator printr-un certificat de acceptare.
Plata facturilor nu inlocuieste documentul de acceptare sus
mentionat.
8. Originea si situatia bunurilor
8.1 Contractantul declară originea nepreferenţială a bunurilor
(ţara de origine) în documentele comerciale. În plus dacă este
cazul Contractantul va furniza un certificat de deplasare A.TR.
La cererea Ordonatorului, va furniza o dovadă / un certificat de
origine care să specifice originea bunurilor.
8.2 Bunurile trebuie să respecte regulamentele pentru originea
preferenţială a bunurilor conform acordurilor bilaterale sau
multilaterale sau regulamentelor unilaterale pentru originea
bunurilor în conformitate cu Sistemele Generalizate de Preferinţe
(SGP), în măsura în care livrarea are loc în conditiile comerţului
preferenţial.
9. Conditii de livrare, Service, reclamaţii, drepturi în caz de
neconformitati
9.1 Contractantul este responsabil de livrarea bunurilor şi
serviciilor fără defecte, în special de respectarea specificaţiilor
stabilite ale bunurilor şi serviciilor, şi, suplimentar, are
responsabilitatea de a se asigura că sunt respectate proprietăţile
şi caracteristicile garantate. De asemenea, Contractantul
garantează că bunurile şi serviciile îndeplinesc standardele
tehnice curente şi – dacă e cazul – standardele general
recunoscute privind sanatatea si securitatea in munca; sunt
livrate/ indeplinite de către personal calificat şi sunt în
concordanţă cu toate regulamentele legale de la Locul de
Destintie. Dacă produsele de livrat sunt maşini, echipamente sau
facilităţi de producţie, ele vor îndeplini cerinţele speciale de
siguranţă aplicabile maşinilor, echipamentului şi facilităţilor de
producţie la momentul îndeplinirii contractului, şi vor purta
marcajul CE.
9.2 Contractantul trebuie sa se asigure că toate materialele
continute de bunurile livrate au fost efectiv pre-înregistrate,
înregistrate (sau scutite de obligaţia de înregistrare) şi – dacă e
relevant – autorizate în conformitate cu cerinţele REACH pentru
utilizările precizate de Ordonator.
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Dacă bunurile sunt clasificate ca articol conform Articolului 7 din
REACH, clauza precedentă se va aplica, de asemenea,
substanţelor eliberate de respectivele bunuri.
9.3 Contractantul va notifica imediat pe Ordonator dacă o
componentă a produsului conţine o substanţă într-o concentraţie
care depăşeşte 0,1 procente de masă (G/G) dacă această
substanţă îndeplineşte criteriile din Articolele 57 şi 59 din REACH
(aşa-numitele substanţe de foarte mare risc). Aceasta se aplică
şi produselor de ambalare.
9.4 Ordonatorul va notifica Contractantului orice defecte
evidente în zece (10) zile de la livrarea bunurilor. Orice defecte
care pot fi identificate doar (care devin aparente ulterior) ulterior
trebuie notificate de Ordonator în zece (10) zile de la identificarea
lor.
9.5 În cazul oricăror defecte, Ordonatorul are dreptul să ceară
remedierea acestor defecte conform legislaţiei aplicabile. Modul
de remediere va fi la alegerea Ordonatorului. Locatia remedierii
va fi aleasa de Ordonator fie la Locul de destinatie sau locul unde
se incheie Procesul Verbal de Predare-Primire, daca o astfel de
procedura este necesara din punct de vedere legal sau este
convenita prin contract, sau alta locatie a bunurilor, daca aceasta
a fost facuta cunoscuta Contractantului in momentul incheierii
contractului. Contractantul va suporta costul remedierii şi va
trebui să execute remedierea în toate privinţele în concordanţă
cu instrucţiunile şi cerinţele Ordonatorului. Dacă (i) rectificarea
nu a fost efectuată într-o perioadă rezonabilă de timp, (ii)
rectificarea a eşuat, sau (iii) nu este necesar să se fixeze o
perioadă de timp pentru remediere, Ordonatorul va fi îndreptăţit
să pretinda despagubiri ulterioare în caz de defecte.
9.6 Daca remedierea defectelor nu s-a executat intr-o perioada
corespunzatoare de timp sau a esuat (nu poate fi indeplinita), sau
daca nu este necesara stabilirea unei perioade de gratie pentru
remedierea defectelor, Ordonatorul are dreptul, suplimentar fata
de punctul 9.5, de a remedia defectele singur pe cheltuiala şi
responsabilitatea Contractantului, sau să permită efectuarea
acestei lucrări de către terţe părţi. În acest caz, Ordonatorul este
îndreptăţit să solicite Contractantului toate cheltuielile si/sau
daune (compensarea) pentru măsurile necesare. In toate
celelalte cazuri se va aplica legea in vigoare. Nu se va stabili o
perioada de gratie pentru Contractant pentru remedierea
defectelor in cazul in care exista pericolul ca defectele constatate
sa produca pierderi nerezonabil de mari , iar Contractantul nu
poate fi contactat . Aditional isi va produce efectele legea
aplicabila. Orice alte drepturi suplimentare ale Ordonatorului cu
privire la responsabilitatea Contractantului pentru defecte sau în
cadrul oricăror garanţii vor ramane valabile.
9.7 Cererile pentru garanţii vor putea fi efectuate timp de treizeci
(30) luni de la transferul riscului cu excepţia cazului în care legea
prevede o perioadă mai lungă de expirare a garanţiei. Nu se va
considera că Ordonatorul a renunţat la oricare din drepturile sale
în cadrul garanţiei în absenţa unei renunţări exprese în scris.
10. Încălcarea drepturilor de proprietate
Este responsabilitatea Contractantului să se asigure că livrarea
bunurilor şi/ sau furnizarea serviciilor şi utilizarea acestora de
către Ordonator conform contractului nu va încălca nicio lege
privind patentele, copyrightul sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ale terţelor părţi. Fără a se opune altor cereri legale,
Contractantul va despagubi (apara) pe Ordonator contra oricaror
pretenţii ale terţelor părţi pentru care Ordonatorul poate fi
considerat responsabil ca urmare a încălcării oricăruia dintre
drepturile de proprietate anterior menţionate, daca acestea sunt
determinate de nerespectarea culpabila de catre Contractant a
obligatiilor sale. In acest caz, Contractantul va suporta costul
oricăror taxe de licenţiere, cheltuieli şi taxe (si onorarii) suportate
de Ordonator în împiedicarea şi / sau rectificarea oricăror
încălcări ale drepturilor de proprietate.
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11. Penalitate contractuală
Daca s-a convenit o penalitate contractuală si aceasta este
ocazionata, Ordonatorul este îndreptăţit să pretindă o astfel de
penalitate până când se face plata finală fara a se solicita vreun
drept de retentie. Contractantul este de drept in intarziere, fara
somatie sau alte formalitati si datoreaza penalitati contractuale
nelimitate la suma debitului Ordonatorului pentru neexecutarea
oricareia dintre obligatiile contractuale, inclusiv dar fara sa se
limita la obligatii de plata a unor sume de bani.
12. Raspundere, Asigurare
12.1 In cazul in care nu este prevazut altfel in prezentele Conditii
Generale de Achizitie Contractantul va fi raspunzator conform
prevederilor legale.
12.2 Contractantul va incheia pe propria sa cheltuială o asigurare
suficienta pentru acoperirea daunelor a căror responsabilitate îi
revine direct sau subcontractanţilor sau agenţilor săi de care este
indirect responsabil. Dovada sumei acoperite de asigurare
pentru fiecare ocurenţă a daunei va fi furnizată Ordonatorului la
cerere.
Responsabilitatea
contractuală
şi
legală
a
Contractantului rămâne neafectată de gradul şi suma acoperita
de către asigurare.
13. Facturare, plată
13.1 Preţurile stabilite sunt nete, fără orice taxă pe valoare
adăugată aplicabilă. Facturile trebuie emise pentru livrările
efectuate şi serviciile furnizate. Aceste facturi vor respecta
cerinţele legislative naţionale privind taxa pe valoare adăugată
cărora li se supun livrările / serviciile facturate. La utilizarea
autofacturării (la inchiderea receptiei) Contractantul trebuie să
transmita Ordonatorului în prealabil toate datele necesare pentru
taxa pe valoare adăugată specificată, conform legislaţiei.
13.2 Contractantul trebuie să furnizeze cate o factură separată,
(conform cerintelor de audit) pentru fiecare comandă de achiziţie,
care trebuie sa contina toate elementele stipulate prin lege.
Factura trebuie să includă numărul complet al comenzii
Ordonatorului şi, dacă e cazul, numărul avizului de livrare al
Contractantului. Certificatele de (finalizare de lucrări (certificat de
acceptare, dupa caz) şi orice alte documente / evidente relevante
trebuie atasate la factură. Facturile trebuie să corespundă
informaţiilor din comanda de achiziţie cu privire la bunurile
descrise, preţ, cantitate, ordinea produselor si numarul acestora.
Facturile trebuie trimise la adresa de facturare specificată de
Ordonator în comanda de achiziţie.
13.3 Cu excepţia cazului în care se stabileşte altceva, perioada
de plată va începe imediat ce o factură care îndeplineşte
cerinţele privind taxa pe valoare adăugată, este primită la adresa
de facturare. În cazul autofacturării, perioada de plată începe în
ziua în care este emisa nota de credit. Plata va fi efectuată pe
baza verificării respectarii conditiilor contractuale si a indeplinirii
in totalitate a livrării / serviciului furnizat.
13.4 Plata efectuata de către Ordonator nu va constitui o dovada
a acceptării condiţiilor sau preţurilor, şi nici o renunţare a
Ordonatorului la drepturile sale in privinta livrărilor făcute /
serviciilor furnizate care au diferit de cele stabilite, la drepturile
Ordonatorului de inspecţie şi la dreptul de a refuza o factură
datorită altor motive.
14. Cesionarea contractului, transferul, modificarea
numelui companiei, compensare, reţinere
14.1 Contractantul îşi poate cesiona drepturile şi obligaţiile din
cadrul contractului cu Ordonatorul către terţe părţi doar cu
consimţământul prealabil scris al Ordonatorului.
14.2 Contractantul este obligat să notifice imediat pe Ordonator
în scris cu privire la orice astfel de cesionare a contractului prin
lege sau cu privire la orice modificare a denumirii sale
comerciale.
14.3 Ordonatorul își poate cesiona drepturile și obligațiile din
cadrul contractului cu Contractantul, către BASF SE,
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Ludwigshafen (Rhine), Germania sau catre orice companie
afiliata in orice moment, fara acordul prealabil al Contractantului.
14.4 Contractantul are permisiunea de a compensa, printr-un
acord scris cu Ordonatorul, doar cererile nedisputate sau
confirmate prin hotărâre judecătorească. Contractantul este
îndreptăţit doar la un drept de retenţie dacă cererea datorită
căreia dreptul de retenţie va fi considerat valid, îşi are originea în
aceeaşi relaţie contractuală.
15. Terminare, reziliere
15.1 In cazul contractelor cu executare succesiva Contractul
poate fi terminat fără preaviz pentru motive întemeiate. Motivele
întemeiate pot include:
– neindeplinirea obligatiilor contractuale de către Contractant,
situatie care nu este remediată într-o perioada corespunzatoare
de timp stabilita de Ordonator insotita de a o somatie privind
incetarea contractului sau dupa emiterea unei notificari fara
succes a Ordonatorului; sau
– o deteriorare considerabilă a situaţiei financiare a uneia dintre
părţi care ameninţă capacitatea acelei părţi de a îşi îndeplini
obligaţiile conform contractului şi / sau de a-si indeplini obligaţiile
sale privind impozitele şi/ sau contribuţiile sociale; sau
– indeplinirea in continuare a contractului este sau va fi
nepermisa, în întregime sau parţial, conform reglementărilor
legale sau oficiale.
Drepturile Ordonatorului in cazul incetarii, incetarii din motive
intemeiate sau rezilierii contractului nu vor fi afectate de aceasta
clauza.
15.2 În cazul în care Contractantul a obţinut de la Ordonator orice
documente, înregistrări, planuri sau desene în cadrul sau pentru
scopurile îndeplinirii contractului, Contractantul trebuie să le
predea imediat Ordonatorului în cazul terminării contractului de
către una din parti. Aceste cerinţe se aplică şi în cazul rezilierii.
16. Îndatorirea de îndepărtare de către Contractant a
echipamentului propriu si deseurilor în cazul incetarii
contractului
În cazul incetarii Contractului, Contractantul trebuie, pe propria
sa cheltuială şi indiferent de cauzele incetarii, să demonteze
imediat şi să îndepărteze orice facilitate, instrument şi
echipament folosit sau depozitat la locatia Ordonatorului. Orice
deşeuri sau moloz produse prin activitatea Contractantului
trebuie să fie îndepărtate prompt şi eliminate corespunzător de
către Contractant pe propria sa cheltuială. În cazul în care
Contractantul nu îşi îndeplineşte îndatoririle în acest sens,
Ordonatorul poate întreprinde lucrarea direct sau prin intermediul
unei terţe parti şi poate factura Contractantului cheltuielile
suportate dacă lucrarea nu a fost îndeplinită după o perioadă
rezonabilă de timp. Aceste prevederi se aplica si in cazul rezilierii
contractului.
17. Documente, confidenţialitate, drepturi de utilizare
17.1 Contractantul trebuie să prezinte Ordonatorului orice
planuri, calculaţii sau alte documente in timp util pentru a nu
depăşi scadenţa contractuală de execuţie.
17.2 Revizuirea oricăror documente de către Ordonator nu va
exonera Contractantul de oricare din responsabilităţile sale
conform contractului.
17.3 Orice machete, mostre, desene, date, materiale şi alte
documente furnizate Contractantului de către Ordonator (în
continuare
„Documentaţia Ordonatorului”)
va
rămâne
proprietatea Ordonatorului şi trebuie returnată Ordonatorului
imediat la cererea acestuia în orice moment. Contractantul nu va
avea niciun drept de a reţine orice Documentaţie a Ordonatorului.
Contractantul trebuie să respecte drepturile de proprietate
intelectuala ale Ordonatorului asupra şi faţă de (intreaga)
Documentaţie a Ordonatorului.
17.4 Contractantul este obligat să păstreze confidenţialitatea
tuturor informaţiilor tehnice, ştiinţifice, comerciale şi de alt fel
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obţinute fie direct fie indirect în scopul executarii contractului, în
particular informaţiile furnizate în documentaţia Ordonatorului (în
continuare „Informaţii Confidenţiale”). Contractantul nu poate
folosi Informaţiile Confidenţiale în scopuri comerciale, nu le poate
face obiectul drepturilor de proprietate industrială, nu le poate
transmite sau face accesibile către terţele părţi în niciun fel.
Contractantul are dreptul de a furniza Informatii Confidentiale
subcontractorilor aprobati de Ordonator, in cazul in care acesti
subcontractori au nevoie de aceste informatii pentru indeplinirea
contractului. Informatiile Confidentiale nu pot fi utilizate in al scop
in afara implementarii contractului. Obligatia de de
confidenţialitate anterior menţionată va continua să se aplice
pentru o perioadă de zece (10) ani după incetarea contractului .
17.5 Această cerinta de confidenţialitate nu va include orice
informaţii pe care Contractantul le deţinea în mod legal înainte
de divulgarea acestora de către Ordonator, sau care sunt
cunoscute public în mod legal, sau care au fost legal obţinute de
la o terţă parte. Sunt, de asemenea, excluse de la această clauza
de confidenţialitate acele informaţii care sunt divulgate
persoanelor care se supun unei obligaţii legale de
confidenţialitate, în timp ce Contractantul nu va elibera o astfel
de persoană de obligaţia sa de confidenţialitate. Sarcina de a
dovedi o astfel de excepţie revine Contractantului.
17.6 Contractantul se va asigura ca ca atat angajatii proprii cat si
agentii indirect implicati in implementarea contractului vor
respecta clauza de confidentialitate prin intermediul contractelor
pe care le va semna cu acestia. La cererea Ordonatorului
Contractantul va demonstra in scris respectarea acestor clauze.
17.7 Contractantul va lua în mod specific toate precauţiile şi
măsurile necesare corespunzătoare pentru a proteja efectiv
Informaţiile Confidenţiale obţinute în orice moment contra
pierderii sau accesului neautorizat. Aceasta include în particular
crearea şi menţinerea unor precauţii adecvate necesare de
acces şi intrare pentru facilităţi, depozite, sisteme IT, dispozitive
de stocare a datelor şi alte dispozitive de stocare a informaţiilor,
în special cele care conţin Informaţii Confidenţiale. Aceasta
include, de asemenea, informarea şi instruirea persoanelor care
primesc acces la Informaţii Confidenţiale în conformitate cu
această clauză. Contractantului i se cere să notifice imediat
Ordonatorul în scris în cazul în care Informaţii Confidenţiale sunt
pierdute şi/sau accesate de părţi neautorizate.
17.8 Contractantul va acorda Ordonatorului drepturi de utilizare
libera de orice restricţii privind aria (locatia), conţinutul sau
perioada pentru toate planurile, desenele, graficele, calculaţiile şi
alte documente referitoare la contract în toate formatele de
media cunoscute inclusiv medii electronice, Internet şi medii
online salvate pe orice dispozitive de stocare imagini, audio şi
date,A i
Îpentru scopul agreat prin contract si pentru scopurile implicite
indeplinirii contractului. Aceste informatii pot fi pregatite fie de
Contactantul insusi fie de terte parti.
17.9 Mai mult, Contractantul va garanta Ordonatorului dreptul
exclusiv de a utiliza rezultatele activitatii pe care Contractantul a
desfasurat-o in mod specific pentru Ordonator si trebuie sa
obtina de la terte parti orice drept necesar in acest scop.
Drepturile pre-existente ale Contractantului si ale tertelor parti nu
vor fi afectate de aceasta clauza.
17.10 În cazul în care, în cursul executării respectivului contract,
Furnizorul primește de la Beneficiar sau obține în alt mod date
cu caracter personal referitoare la angajații Beneficiarului
(denumite în continuare „Date cu caracter personal”), se aplică
următoarele prevederi.
Dacă prelucrarea Datelor cu caracter personal divulgate în
modul descris mai sus nu este efectuată în numele
Beneficiarului, Furnizorul are dreptul să prelucreze astfel de date
cu caracter personal numai pentru executarea contractului
respectiv. Furnizorul nu va avea voie să prelucreze în alt mod
datele cu caracter personal, cu excepția cazurilor permise de
legile aplicabile, în special să dezvăluie Datele cu caracter
4 din 4

personal unor terțe părți și / sau să analizeze aceste date în
scopuri proprii și / sau să formeze un profil.
In măsura permisă de legile aplicabile, Furnizorul are dreptul de
a prelucra în continuare Datele cu caracter personal, în special
pentru a transmite Datele cu caracter personal companiilor sale
afiliate în scopul executării contractului respectiv, Furnizorul se
va asigura că Datele cu caracter personal sunt accesibile numai
angajaților săi, dacă și în măsura în care acești angajați au
nevoie de acces pentru îndeplinirea contractului respectiv
(principiul necesității de cunoaștere). Furnizorul își va structura
organizarea internă într-un mod care să asigure respectarea
cerințelor legilor privind protecția datelor. În special, Furnizorul
va lua măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel
de securitate adecvat riscului de utilizare abuzivă și de pierdere
a Datelor cu caracter personal.
Furnizorul nu va dobândi dreptul de proprietate sau alte drepturi
proprietare asupra datelor cu caracter personal și este obligat,
conform legilor aplicabile, să rectifice, să șteargă și / sau să
restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal. Orice
drept de păstrare al Furnizorului în ceea ce privește Datele cu
caracter personal este exclus.
Pe lângă obligațiile legale, Furnizorul va informa Beneficiarul în
cazul încălcării securității Datelor cu caracter personal, în special
în caz de pierdere, fără întârzieri nejustificate, si nu mai târziu de
24 de ore de la constatarea acesteia. La rezilierea sau expirarea
respectivului contract, Furnizorul va șterge, conform legilor
aplicabile, Datele cu caracter personal, inclusiv orice copie a
acestora.
18. Interzicerea publicităţii, divizibilitatea, legea aplicabilă,
locul jurisdicţiei
18.1 Contractantul se poate referi la sau poate divulga in alt mod
relaţiile sale de afaceri cu Ordonatorul doar cu acordul prealabil
în scris al Ordonatorului, sau doar in situatiile impuse inevitabil
de derularea contractului.
18.2 Invaliditatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi sau părţi
a unei prevederi a contractului nu va afecta validitatea întregului
contract.
18.3 Contractul va fi interpretat şi se va supune legii romane.
18.4 La opţiunea Ordonatorului, locul jurisdicţiei va fi fie instanta
de drept comun competenta de la locul sediului înregistrat al
Ordonatorului, fie instanta competenta conform legislatiei in
vigoare.
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