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ACT ADIȚIONAL  

NR. 1 DIN 21.05.2018 
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII DE PUBLICITATE PE BLOG 

nr. _____ din data de __________ 
 

 
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. S.C. EUROPEAN ADVERTISING HOLDING S.R.L., cu sediul social în Suceava,           
Str. Mărăşeşti, Nr. 18, Ap. 2, camera 1, Cod Unic de Înregistrare RO34860980, înregistrată la               
Registrul Comerţului sub nr. J33/705/2015, cod IBAN RO39BTRLRONCRT0315338001,        
reprezentată de Dl. Şotropa Eugen Ştefan având funcţia de administrator, denumită în            
continuare  Beneficiar,  
și 
1.2. Subsemnatul/subsemnata________________________________________, cu adresa    
în ___________________, Str. ____________________________, Nr. ______, Jud.       
___________________, CNP ___________________________, cont bancar     
_________________________________, deținător / deținătoare a domeniului web       
___________________________________, reprezentat/ă de Dl./Dna.    
___________________________________, denumită în continuare Prestatoare. 
 

   
Prin încheierea prezentului Act Adițional la contractul indicat, părțile agreează, de comun            
acord, includerea unui articol suplimentar în cadrul contractului. 
 

“CAPITOLUL X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
   

Art. 26 Acordul informat al prestatorului cu privire la prelucrarea datelor cu            
caracter personal 

(1) Având în vedere dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția          
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a              
acestor date (GDPR), prestatorul declară că a fost informat cu privire la dreptul de a solicita                
acces la datele cu caracter personal, dreptul de a cere rectificarea datelor cu caracter personal               
în situația depistării erorilor de prelucrare, dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter              
personal din arhiva beneficiarei, dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor cu caracter            
personal, dreptul de a obține din partea societății beneficiare o adeverință cu privire la              
prelucrarea și modul de prelucrare sau neprelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la             
opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, dreptul              
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de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) și de a se adresa               
instanțelor competente în caz de încălcare a drepturilor de mai sus.  

(2) În principal, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate strict             
în scopuri legitime și necesare pentru a putea efectua prestarea serviciilor contractate și             
pentru a urmări executarea conformă a obligațiilor asumate de către partea cocontractantă.            
Datele cu caracter personal prelucrate în vederea executării contractului sunt numele,           
prenumele, codul numeric personal, adresa contractuală, datele de contact (e-mail, adresă site            
web, telefon, fax). 

(3) În urma înștiințării cu privire la drepturile pe care le are în temeiul Regulamentului               
UE 2016/679, prin încheierea prezentului contract, prestatorul confirmă în mod expres că este             
de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de mai sus.” 
 
Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
 
Acest înscris face parte integrantă din contractul de colaborare nr. _____ / _________ . 
 

Încheiat astăzi, 21.05.2018, în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte             
unul pentru fiecare parte. 
 
 
Prestator, Beneficiar, 
Prin reprezentant Prin reprezentant 
_____________________ Eugen-Ștefan Șotropa 
 

 
 


