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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU VOUCHERE DE VACANŢĂ PE SUPORT 
ELECTRONIC NR. VVEC2022043461 Cod client CDR ...................... . 

Data semnării Wos/2022 Data intrării în vigoare ... W0S/2022 ........ 
1, PĂRŢILE CONTRAC'.f ANTE 
I.I. Societatea UP ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Dudeşti - Pantelimon nr. 42, sector 3, cod poştal 033 094,
înmatriculată la Oficiul Registrului Come1ţului sub nr. J40/6468/25.07.2002, Certificat de Îmegistrare Fiscală ROl4774435,
domiciliul fiscal: Calea Şerban V odă nr 206, sector 4, Bucureşti, capital social 22.486.460 lei, reprezentată prin SCUTARIU
MIHAELA, în funcţia de REPREZENTANT COMERCIAL, în calitate de EMITENT de vouchere de vacanţă pe suport
electronic, numite în cadrul p rezentului contract şi „vouchere de vacanţă",

şi 
AUTORITATEA NA YALA ROMANA (ANR) 

Cu sediul social în localitatea ... CONSTANTA .............................................................................. Judeţ/Sector „CONSTANTA .............................. . 
Adresa (Str., Nr., BI., Se., Et., Ap.) ... INfrn.1:A.!.'.Q.EJ.S.Q!:''.iii.IANI.A .. NRJ .. r1A!?.m.�.AN!L ...................... .. 
C.l.F . .. J.!9.Ş.S.ŞJ!/. ................................................ Nr. înmatriculare Oficiul Registrului Comerţului ... : ........................................................ ____ .... .. 
Reprezentant legal Dna/Dl ... !?..!J.M.!IM.Pf.!l,._\;,Q.Ş,NUN.1.M!.MNI.L ......... Funcţia .. .!?.Jfil);,\;,J.QR.G.E.;NE.;M.1. ...................................... . 
Telefon ...  ............................................... Fax ... 9:?.1.Hil6229 ............................................. Mobil ...................................................................... . 
E-mail„ RNA@)RNA.Ro .................................................................................................................................................................................................................. . 
Numită în continuare CLIENT. 
Domeniul de activitate al CLIENTULUI TRANSPORT 
Societatea face paite dintr-un grup de firme: III Nu D Da Numele grupului: .................................................................................................. . 
Nr. cont bancar: .. R031 TREZ23F845000100206X ............................................................................................................................................................ .. 
Banca„ TREZORERIE ................................................................................. Sucursala ... CONSTANTA ........... .................................................................. . 

Numărul total de salariaţi: .. 702 .................... Numărul salariaţilor beneficiari de voucher e de vacanţă: ... 630 .......................................... . 
Necesarul anual de vouchere de vacanţă: ... ţQ!1?..Q� ....................... (valoar e nominală totală) 

1.2. Persoana responsabilă de comanda voucherelor de vacanţă 
Dna/Dl„ .. _______ .................................................... Funcţia. ECONOM."' I""S ""T ____ ................................... . 
Telefon .. ............................................. Fax .... _____ ,,............................... Mobil  
E-mail(inclusiv pentru factura electronică si creare cont CLIENT UpOnline) ... .............................................. . 

1.3. Adresa de livrare a suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă : 
Localitatea.S.QNŞJANJ.A .......................................................................... ___ Judeţ/Sector ... r.QNŞJ!.\,NJ.A. ................................................ .. 
Adresa (Str., Nr., BI., Se., Et., Ap.) .. IN_<;:INT� .. !.'.9..EJ. .. N'.R,.!,.f1A!?..�A.AN.E,.Jl;I,.19. ................................................................................ .. 

1 .4. Persoana responsabilă de recepţionarea supmturilor electronice ale voucherelor de vacanţă 

Dna/Dl .. ............................... Funcţia. ECONOMIST .................................... Tel„  ................................... ..
Mobil ... .................................................. Email ... ............................................... .. 

CLIENTUL este plătitor de T.V.A. D Da III Nn 

UP ROMANIA SRL 
Adresă sediu social: Şos. Dudeştl-Pante!!mon nr. 42, 033094, Seci 3, Bucureştl 
Adresă corespondenţă : Calea Şerban Vodă, nr. 206, Clădirea U- nter, Buildlng A. et. 8, 040215, Sector 4, Bucureşti 
Tel: 021.402.82.23 I• Fax: 02131300 74 • E�mall: lnfo@uproman!a o 
Capital soclal: 22.486.460 le1, RC J40/6468/2002, CUI RO1477443 Pagina 1 din 4 
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU VOUCHERE DE VACANŢĂ PE SUPORT 
ELECTRONIC NR. VVEC2022043461 

2. CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
2. CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
I. I .  Prin prezentul contract,EMITENTUL se obligă să emită, în schimbul preţurilor stabilite
de către părţi în Anexa nr.I la contract, vouchere de vacantă pe suport electronic care să 
poată fi utilizate de către angajaţii CLIENTULUI pentru achiziţionarea de servicii turistice 
de la unităţile afiliate cu care EMITENTUL a încheiat un contract de prestări servicii 
pentru primirea voucherelor. 
1.2. Suporturile electronice alimentate cu voucherele de vacanţă sunt carduri preplătitc, 
nominale, reîncărcabile, contactless, cu chip şi cod PIN, emise sub !icenfa MasterCard, ce 
pot fi utilizate numai în unităţile afiliate. 

II. COMENZILE 
II. I, Suporturile electronice pentru voucherele de vacanţă vor fi emise pe bază de comenzi, 
confonn condiţiilor convenite de părţi prin Anexa nr,1 şi formularului de comandă suporturi 
electronice pus la dispozitie de către EMITENT, 
11.2. Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă va fi alimentată pe suporturile electronice 
aferente pe bază de comenzi, confonn Anexei nr.I la contract şi fonnularului de comandă 
vouchere de vacanţă pus la dispozi\ie de către EMITENT. Această alimentare se va realiza 
numai după ce CLIENTUL a confinnat EMITENTULUI, la adresa de email 
receptiecarduri@upromania.ro că se află în posesia suporturilor electronice pe care doreşte 
alimentarea cu valoarea nominală a voucherelor. 
11,3. Comanda fermă transmisă EMITENTULUI angajează irevocabil CLIENTUL în ceea 
ce priveşte plata acestora, Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă nu va fi alimentată 
pe suporturile electronice de către EMITENT, dacă CLIENTUL nu a achitat 
EMITENTULUI, !a data stabilită pentru alimentare, contravaloarea nominală totală a 
voucherelor de vacanfă pe suport electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea 
acestora. 
11.4, În cazul existenţei unor discrepan\e între comanda transmisă şi comanda realizată de 
către EMITENT, CLIENTUL îl va infonna în scris pe EMITENT: 
a) în cazul unei comenzi de suporturi electronice şi/sau coduri PIN �  în termen de 48 de ore 
de când CLIENTUL a primit suporturile electronice, respectiv codurile PIN; 
b) în cazul une! comenzi de alimentare cu vouehere de vacanfă - în termen de 48 de ore de la 
alimentarea suporturilor electronice cu valoarea vouchere!or respective, 
Absenta notificării din partea CLIENTULUI valorează recunoaşterea îndeplinirii tuturor 
obligaţiilor de către EMITENT cu privire la comanda respectivă şi acceptarea tuturor 
obligaţiilor care rezultă pentru CLIENT din prezentul contract cu privire la comanda 
respectivă, 

111. l'RETUL CONTRACTULUI. CONTUL CLIENTULUI DIN PLATFORMA UP 
ONLINE'. FACTURI ŞI PLĂŢI 
III.I .  Preţul serviciilor prestate de EMITENT este prevăzut în Anexa nr.I ,  care face parte 
integrantă din prezentul contract. 
III.2. Platforma Up Online este pusă la dispoziţia CLIENTULUI de către EMITENT la
adresa https://uponline.ro, cu un drept de utilizare gratuit şi neexclusiv a acesteia, Contul 
CLIENTULUI din platforma www.uponline.ro va fi creat şi accesat de persoana 
responsabilă pentru comenzile de vouchere ale CLIENTULUI, pe baza linkului transmis de 
către EMITENT la adresa de e-mail menţionată la pct.l.2. din prezentul contract în contul 
CLIENTULUI, persoana desemnată la pct. 1 ,2, va putea desfăşura unnătoarele operafiuni: 
i) Operaţiuni privind comenzile de bilete de valoare 
- Să plaseze comenzi de vouchere, emitere, reemit ere şi reînnoire suporturi 
electronice/coduri PIN, reînnoire carduri, şi să vizualizeze statusul şi istoricul comenzilor, 
inclusiv operajiuni de anulare a acestora; 
- Să vizualizeze infonnajii referitoare la tipurile de servicii pentru care a opiat CLIENTUL; 
- Să efectueze operaţiuni de activare de suporturi electronice şi să vizualizeze statusul 
acestora; 
- Să efectueze opera li uni privind beneficiarii de vouchere (adăugare, eliminare, inactivare, 
editare date beneficiari) şi să vizualizeze statistici privind tranzacţiile realizate de aceştia, 
H) Operatiuni privind fach1rile emise în baza contractului 
- Să vizualizeze facturile şi statusul achitării acestora, cu opJiunea de descărcare şi 
transmitere a facturilor pe e-mail, 
iii) Operajiuni privind informaţiile privind CLIENTUL 
- Să modifice anumite date de identificare ale CLIENTULUI însoţite de acte doveditoare în 
acest sens; 
- Să modifice informafiile privind persoanele responsabile de recep\ia suporturilor 
electronice, adresele de livrare a acestora şi contu! IBAN al CLIENTULUI. 
Informatiile modificate se vor aplica pentru toate contractele încheiate de CLIENT cu 
EMITENTUL pentru emiterea de bilete de valoare începând cu data operării acestora în 
contul CLIENTULUI. 

iv) Operaţiuni privind accesul în contul CLIENTULUI 
-Să modifice parola de acces în contul CLIENTULUI; 
-Să invite alfi utilizatori prin crearea de sub conturi în contul CLIENTULUI şi să revoce 
accesul acestora, Utilizatorii acestor subconturi vor putea efectua numai operaţiunile 
prevăzute la lit.i) şi ii) de mai sus, la alegerea şi în limitele stabilite de către persoana 
desemnată la pct. 1 .2. din contract. 
CLIENTUL este responsabil pentru toate operaţiunile realizate şi informa)ii!e transmise în 
contul său din platformă şi îşi asumă conseeinfele şi riscurile aferente utilizării acestui cont 
de către persoana desemnată la pct.1,2, din contract şi de celelalte persoane împuternicite de 
aceasta conform lit.iv) de mai sus, Orice operaţiune realizată în numele şi pe seama 
CLIENTULUI, efectuate din contul acestuia din platformă, vor fi opozabile acestuia. 
III.3. Părţile convin că transmiterea facturilor către CLIENT se va face, în funcţie de 
opţiunea lui:
a) prin postarea facturii în format electronic în contul CLIENTULUI din platforma Up
Online ori prin trimiterea acesteia la adresa de email prevăzută la pct. l .2. din contract 
sau 
b) în format tipărit, la sediul CLIENTULUI menfionat în partea introductivă a prezentului 
contract/ la numărul de fax indicat de către CLIENT, în condi!iile Anexei nr.I la contract. 
IJI.4. Orice modificare a preţului contractului va fi comunicată prin înştiin)are scrisă cu cel 
pufin 30 de zile calendaristice înaintea intrării în vigoare a modificării, CLIENTUL are un 
termen de 15 zile calendaristice de !a primirea notificării pentru a-i comunica 
EMITENTULUI dacă este de acord sau nu cu modificarea, lipsa unui răspuns în acest 
termen sau transmiterea răspunsului după expirarea acestui termen echivalând Cu o acceptare 
definitivă din partea CLIENTULUI a modificării propuse, 
III.5. Orice formă de plată între CLIENT şi EMITENT se face numai prin virament banear. 
III.6. Părţile se obligă să comunice modificarea contului şi a oricăror alte elemente 
referitoare la plata comenzilor şi la datele lor de contact în termen de IO zile lucrătoare de la 
producerea modificării. 

IV, OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
IV. I. EMITENTUL trebuie să ducă la îndeplinire următoarele obl!gafi!:
a) să emită suporturile electronice pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanjă 
folosind suporturi materiale speeificie, care să nu permită falsificarea acestora şi care să 
cuprindă elementele legale obligatorii; 
b) să emită facturile aferente comenzilor de vouchere de vacanţă cu toate mentiunile 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
c) să presteze serviciile privind comenzile de vouchere de vacanjii în termene!e şi în 
condiţiile Anexei nr.l ;
d) să afişeze pe site-ul său www.upromania,ro, lista actualizată cu unităţile afiliate la care 
salariajii CLIENTULUI pot folosi voucherele de vacanţă primite, CLIENTUL fiind de 
acord că în acest mod, EMITENTUL şi-a îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispozijia 
salaria)ilor beneficiari llsta menţionată. 
e) în cazul voucherelor neutilizate în perioada de valabilitate, EMITENTUL va restitui 
valoarea nominală aferentă acestora, în condi)iile convenite cu CLIENTUL în cadrul 
Anexei nr.1 ,  în termen de 30 de zile de la data expirării voucherelor. 
f) În cazul vouchere!or de vacanţă necuvenite, precum şi în cazul încetării raporturilor de
muncă, CLIENTUL are obligatia să înştiinţeze EMITENTUL în termen de 30 de zile de la 
data constatării oricăreia dintre situaţiile mai sus menţionate. Înştiinţarea EMITENTULUI 
se va realiza conform formularului pus la dispozifie de acesta, iar decontarea valorilor 
respective, în conditiî!e convenite cu CLIENTUL în cadrul Anexei nr.! ,  se va realiza în 5 
zile de la pr!mireaînştiin)ării de către EMITENT, 
g) EMITENTUL se obligă să gestioneze tranzacţiile efectuate de către salariaţi cu 
respectarea utilizării voucherelor conform principiului „primul intrat, primul ieşit"; salaria)ii 
îşi vor putea consulta soldul disponibil şi tranzac)ii!e efectuate prin modalităţile indicate în 
„Condiţiile de utilizare a suporturilor electronice şi a voucherelor de vacanţă" puse la
dispoziţie de către EMITENT la adresa www.upromania.ro. 
h) în caz de pierdere sau furt al suporturilor electronice, salarialii CLIENTULUI au 
posibilitatea de blocare a acestor suporturi prin modalităţile indicate în„Condiţiile de
utilizare a suporturilor electronice şi a voucherelor de vacanţă" puse la dispozijie de către 
EMITENT la adresa www.upromania.ro. În cazul în care este necesară înlocuirea 
suporturilor electronice pierdute/furate, cererea de înlocuire a suporturilor electronice 
pierdute/furate poale fi făcută exclusiv de către CLIENT, iar noua comandă de suporturi 
electronice va fi livrată în condiţiile Anexei nr. I la contract. 
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2. CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICIIi) să asigure securitatea suporturilor electronice şi codurilor PIN aferente până la momentul reccpjionării acestora de către persoana responsabilă din partea CLIENTULUI; j) să păstreze în condifii de siguran!ă datele primite de la CLIENT şi să nu le utilizeze în alte scopuri decât cele pentru care au fost primite. IV,2. CLIENTUL trebuie să ducă la îndeplinire unnătoarele obligaţii:a) să transmită 
comenzile în conformitate cu clauzele convenite cu EMITENTUL în cadrul Anexei nr.I la contract şi cu formularele puse la dispoziţie de către acesta; în cazul în care CLIENTUL 
transmite o comandă fără a respecta aceste conditii, EMITENTUL nu are nicio obligafie să o execute şi nici nu poate fiobligal la plata de daune-interese pentru această neexecutare; valoarea nominală a voucherelor, numărul acestora şi al suporturilor electronice care vor fi emise s1mtstabilite exclusiv de către CLIENT, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la dala efectuării comenzii; b) să achite integral şi anticipat contravaloarea nominală a vouchcrelor de vacanfă şi valoarea serviciilor aferente emiterii acestora, inclusiv, după caz, costul emiterii suportului electronic, ,în confonnitate cu înştiinjarea de plată fumizată de EMITENT, precum şi după caz, valoarea altor servicii prestate de EMITENT. c) să înştiinţeze salariaţii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacantă transferate pe suporturile electronice penim fiecare alimentare. d) să colecteze de la salariaţii săî şi să fumizeze EMITENTULUI toate infonnatiile şi datele eu caracter personal ale salaria!i!or beneficiari, corecte şi actualizate, ori de câte ori acestea se modifică, necesare EMITENTULUI şi furnizorilor acestuia în vederea emiterii, utilizării, procesării şi decontării tranzacţiilor cu vouchere!e de vacantă, indiferent de ', suportul pe care acestea sunt emise, precum şi în vederea realizării altor scopuri convenite ' între părţi. c) să îşi infonneze salariaţii cu privire la: - scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale salariaţilor, drepturile acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi modalitătile de exercitare a drepturilor. - ,,Condiţiile de utilizare a suporturilor electronice şi a vouchcrelor de vacanţă", confonn fonnularu!ui transmis de către EMITENT. Ulterior, EMITENTUL îi poate solicita CLIENTULUI să îi pună la dispoziţie fonnularul completat, caz în care CLIENTUL va proceda confonn solicitării EMITENTULUI. - interdicţiile stabilite de prevederile legale. fJ să aducă la cunoştinţa EMITENTULUI furtul şi/sau falsificarea suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă, precum şi orice tentativă în acest sens, întcnnen de 24 de ore de la data constatării acestuia/acestora. 
g) La sfârsitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vac:mfă sau la data încetarii raporturilor de muncă, beneficiarii au obligaţia sărestituie CLIENTULUI suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suporturile electronice EMITENTULUI. V. DURA TA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
V.l. Contractul se încheie pe o durată de 12 (douăsprezece) luni şi se reînnoieşte automat pentru perioade succesive de câte 12 (douăsprezece) luni, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi îşi comunică intenţia de a nu mal prelungi contractul printr-o notificare trimisăceleilalte părţi, cu respectarea obligatorie a unui preaviz de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii datei aniversare a contractului si cu precizarea motivelor care au detenninat partea să nu mai dorească prelungirea automată a contractului. În intervalul de 60 de zile rămas până la încetarea contractului, părţile se vor întâlni în vederea discutării situatiei de fapt şi a renegocierii condiţiilor contractuale. În cazul în care părţile nu ajung la un acord, contractul fie va înceta la data aniversară, fie va continua în aceleaşi condijii contractuale, prin renunjarea la notificarea de denunţare, de către partea care a transmis-o. V.2. Executarea contractului se suspendă de plin drept pe perioada în care EMITENTUL nu mai dejine, din orice motiv, autorizaţia de a emite vouchere de vacantă. V.3. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a fi necesară transmiterea vreunei notificări în acest sens de către EMITENT, în cazul în care CLIENTUL nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligajiile contractuale prevăzute în sarcina sa. VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
VI. I. Părjile răspund de nerespectarea prezentului contract în condiţiile prevăzute de acesta şi de legislaţia în vigoare. VI.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în tcnneu de 15 zile de la producere, notificare ce trebuie însojită de un certificat doveditor emis deCamera de Comerţ şi Industrie a României, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor ei. 
VI.3. Răspunderea EMITENTULUI nu va fi atrasă în următoarele situaţii, fără ca această enumerare să fie exhaustivă: a) utilizarea greşită sau frauduloasă a suporturilor electronice de către salariaţi sau cu 

b) fumizarea de infonnajii greşite de către salariali sau de către CLIENT; c) solicitarea de blocare a suportului electronic, care nu provine de la salariatul titular alacestuia.d) blocarea suportului electronic la iniţiativa EMITENTULUI, în oricare dintre unnătoarele cazuri : - Din motive legate de o suspiciune de utilizare frauduloasă sau neautorizată a suportului electronic. - Din motive de păstrare a securită[ii suportului electronic şi a sistemului infonnatic al EMITENTULUI prin care se gestionează suporturile electronice şi vouchcrele de vacantă aferente. 
- În cazul încălcării de către un salariat a condi!iilor de utilizare a suporturilor electronice şi a voucherelor de vacanţă sau a legislaţiei aplicabile acestora. c) imposibilitatea salariatului de a folosi voucherele de vacanţă în situaţia blocării suportului electronic la cererea acestuia sau a CLIENTULUI. f} problemele de funcfionare a internetului şi orice alte riscuri legale de utilizarea internetului (viruşi, piraterie infonnatică, etc.), precum şi situajiile de imposibilitate de utilizare a suporturilor electrnnice, ca unnare a unor lucrări de mentenaujă, disfuncfionalită!i sau cazuri de forţă majoră. g) echipamentul infonnatic al salariatului şi/sau al CLIENTULUI, necorespunzător accesului la serviciile puse la dispoziţie de către EMITENT. h) ncfunc)ionarea tenninalelor de plată, a sistemului băncilor acceptante şi/sau nefuncjionarea sistemului MasterCard. i) pierderea, furtul sau fraudarea suporturilor electronice şi/sau a codurilor PIN, survenite pe perioada dintre momentul livrării acestora CLIENTULUI şi momentul predării lor de către CLIENT sa!ariafilor beneficiari. j) neprimirea vouchcrelor de vacanjă de către o unitate afiliată, indiferent de motiv (inclusiv încetarea contractului dintre EMITENT şi aceasta sau a contractului dintre unitate şi banca sa acceptantă, disparijia unor puncte de lucru ale unităţii, care acceptau voucherele de vacanjă pe suport electronic, etc,). k) calitatea serviciilor prestate de unită\ile afiliate. 
VIA. Părjile convin ca în cazul în care de la au trecut mai mult de 13 luni de la ultima alimentare a oricăruia dintre suporturile electronice livrate CLIENTULUI, EMITENTUL are dreptul să inactiveze suporturile electronice respective, fără a fi obligat la plata de dauneinterese pentru aceasta. Reactivarea suporturilor electronice se va face exclusiv la solicitarea CLIENTULUI, în condifii!e prevăzute în Anexa nr.l .
VII. LITIGII VII.I. Părţile au convenit ca toate neînfelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pc cale amiabilăde către reprezcntanjii lor. 
VII.2. Jn cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiul se va solu[iona, în toate cazurile şi indiferent de partea ce fonnulează acjiunea, de instanţă judecătorească ce este competentă dnpă sediul EMITENTULUI.VIII. DISPOZIŢII FINALE VIII. l .  Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare, unnând ca, în caz de modificare a acestora, clauzele contractuale să se modifice în consecinp. VIII,2. El.\llTENTUL nu este obligat să ramburseze sau să înlocuiască nici suporturile electronice aflate deja în posesia CLIENTULUI sau a sa!aria\ilor acestuia, care au fost furate, deteriorate sau pierdute, şi nici să ramburseze valoarea voucherelor de vacanjă sustrase de pe suporturile electronice pierdute sau furate. 
VIII.3. Orice comunicare/ coresp0ndenţă se va face, în scris - prin poştă, cu confirmare de primire, sau curier, la sediile sociale menjionate la pct. l din prezentul contract, sau prin fax, la numerele de fax indicate de părţi la acelaşi pot.I din contract. 
VIII.4 Anexanr,l privind preţul serviciilor prestate de către EMITENT, condi\il!e de livrare şi tipu! de servicii oferite de EMITENT face parte integrantă din prezentul contract. 
VIII.5. Părţile declară şi garantează că prezentul contract reflectă în mod deplin şi real volnfa părjilor, că nu mai există alte elemente care !lr fi trebuit negociate pentru încheierea valabilă a acestuia, toate clauzele inserate în prezentul contract fiind acceptate de către părţi atât cu privire la fonna, cât şi cu privire la continutul acestora. Prezentul contract înlocuieşte orice alte înfefogeri, promis iuni, înscrisuri, documente pre-contractuale ale părţilor cu privire la obiectul şi conţinutul acestuia, stabilite între părţi înainte de data intrării în vigoare a contractului, indiferent de natură şi/sau fonna de prezentare a acestora. VIIJ.6, Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, semnate de reprezcutanjii celor două părţi contractante, unul penim EMITENT şi celălalt penim CLIENT, şi va intra în vigoare la data semnării. 

?e�spectarea condiţiilor de utilizare a suportului electronic şi a voucherelor de vacanţă, 
AUTORITAT.•lll·A· · NAVALA~ ROMA' NĂ mdtferent de suportul pe care acestea sunt emise. � . .  _ , , �· . . . \ . . 1 _..'--.,•. • __ - � 

\ -- ✓ 1/DIRECTOR GEJ:iER.AL,·_./ li , (semnatura ş1 ,ştamp1la) . •  · ��,, 
E
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Vacantă VVEC2022043461 

ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU 
VOUCHERE DE V ACANTĂ PE SUPORT ELECTRONIC NR. VVEC2022043461 

' Data semnării 02/05/2022 
1. Denumire societate CLIENT pe suporturile electronice (nu"iii"He"ăiC'i'ŞHii'COntinuare „carduri"):
AUTORITATEA NA V ALA ROMANA (27 de carnctern, inclusiv spaţii) 
2 EMITENTUL prestează CLIENTULUI mmătoarele servicii ·
I. Servicii de EMITERE/ LIVRARE CARDURI şi PIN 
Emitere card cu; PIN hârtie EJ sau PIN electronic IVR □ O.O lei +TVA/ card
Livrare card Pret livrare plima expeditie O.O lei, începând cu a doua expeditie preţul este de O.O 

lei/expeditie 
Livrare PIN Pret livrare prima expeditie O.O lei începând cu a doua expeditie, preţul este de O.O 

lei/expeditie 
Re-emitere card pierdut/ furat O.O lei/ card+ livrare O.O lei per expeditie

Re-emitere card expirat/ Reactivare card inactiv O.O lei/ card+ livrare O.O lei per expeditie

Re-emitere PIN hârtie 0 O.O lei/ fiecare PIN+ livrare O.O lei per expeditie
Re-emitere PIN electronic IVR □ O.O lei/ fiecare PIN +TVA
Durata livrare card emis/ re-emis 7 zile lucratoare de la încasarea plăţii

Durată livrare PIN 2 zile lucrătoare de la încasare 

f Durată livrare PIN re-emis pe hârtie 5 zile lucrătoare de la primirea de către EMITENT a solicitării de reemitere

Scrisoare informativă ataşată cardului X 

Personalizarea cardului cu denumirea şi codul fiscal ale angajatorului şi cu X 

numele şi prenumele utilizatornlui - elemente obligatorii legale 

II, Servicii de ALIMENT ARE şi GESTIONARE CARDURI 
Preţ alimentare card emis O.ol lei +TVA per contract

Perioadă transmitere comenzi Oricând, pe parcursul lunii 

Timp alimentare* în aceeaşi zi 

Recepţie comandă alimentare online - pe platfonnă dedicată X 

Recepţie comandă alimentare e-mail cu fişier standardizat X 

Alimentare efectuată cu suportul asigurat de Relaţii Clienţi X 

Activare carduri în calup X 

Administrare cont client O.O lei/an+TVA

Administrare cont Utilizator O.O lei per salariat beneficiar de card/ an +TVA

Factură electronică X 

Factură pe suport hârtie la cerere □ La sediul clientului 

Call center Client şi call center Utilizator X 

Ambalare simplă (fără criterii) X 

Ambalare personalizată 0 O.O lei + TV A per comandă 

Aplicaţia Card UpRomânia X 

Returnare sume expirate/ necuvenite X 

III. Serviciul Up SMS
DA NU (CLIENTUL va bifa opţiunea pe care o doreşte) IIT.1. SMS de informare a utilizatorilor cu privire la alimentarea cardurilor 

1•i ex�irarea valabilitătii tichetelor . . * Alimentarea se face în aceeaşi z1 doar m cazul în care Emitentul are mcasarea m conturile sale până la ora 17:00 .
jrret serviciu SMS prevăzut la pc0;t.;;III;;

·;.l :'-'O"l"e"i; ______________________________________ _J 

-��¾'�, AUTORITATE(\ l)IAVALĂ ROMÂNĂ 
.şimn)pila)\ , ţsemnăţµra şi �t,µnpila) 

bmECTORGENi;;:RAL, 
Cosmm-L,monµuDUMITRf-\'HB 

·

)''-'"'·'"' 
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CONVENŢIE, 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

APLICABILA LA PRODUSELE TMH, TME, TCH, TCE, TCLH, TCLE, VVH, VVE 

ÎNCHEIATĂ ÎNTRE 

UP ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Sos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/6468/2002, având Cod Unic de Înregistrare 14774435, reprezentată de SCUTARIU MIHAELA, în calitate de RELATU 
CLIENTI IMM ( denumită în continuare „Up România") 

şi 

AUTORITATEA NAVALA ROMANA (ANR) cu sediul în INCINTA PORT CONSTANTA NR I CLADJRE ANR, 
CONSTANTA, CONSTANTA, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. -, având Cod Unic de Înregistrare 11055818, 
reprezentată legal de DUMITRACHE COSMIN LAURENTI, în calitate de REPREZENTANT LEGAL (denumită în continuare 

Up România şi Clientul fiind în continuare numiţi în mod individual „Partea" şi colectiv „Părţile" 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

(A) La data de 25 mai 2016 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera

;circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR") care se aplică începând cu data de 25 mai 2018;
(B) Părţile au încheiat şi/sau, după caz, unnează să încheie contract(e) (,,Contractul") având ca obiect emiterea şi livrarea de bilete
de valoare, confonn reglementărilor legale aplicabile acestor produse, pentru angajaţii Clientului, de tip:

i) Tichete de masă pe suport electronic(TME)
ii) Tichete cadoupe supmt electronic (TCE)
iii) Tichetele cultură pe suport electronic(TCLE)
iv) V ouchere de vacanţă pe suport electronic(VVE)
(denmuite colectiv bilete de valoare)

(C) Fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal (nume, prenume, funcţie, date de contact) privind reprezentanţii
celeilalte Părţi, atât în scopul încheierii, cât şi în scopul executării Contractului;
(D) De asemenea, în vederea executării Contractului, Clientul va transmite către Up România date cu caracter personal ale angajaţilor
Clientului (nume, prenume, CNP, angajator, nr. zile lucrate, după caz), beneficiari ai biletelor de valoare;
(E) Confotm GDPR, persoana juridică care, singură sau împreună cu alţii, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal este operator.
(F) Astfel, Părţile confomă că, în executarea Contractului:

a. Fiecare dintre Păt1i are calitatea de operator de date cu caracter personal de sine stătător; Up România acţionează în mod
independent de Client, prelucrând datele reprezentanţilor Clientului şi ale beneficiarilor biletelor de valoare în nume propriu,
cu stricta respectare a prevederilor legislative aplicabile Up România, în calitatea sa de unitate emitentă de bilete de valoare;
b. Up România nu primeşte instrucţiuni de la Client în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal aparţinând
angajaţilor Clientului, prelucrările desfăşurate de căh·e Up România fiind stabilite în sarcina sa prin obligaţiile legale care îi
revin în calitate de unitate emitentă de bilete de valoare. În concret, Clientul solicită cu titlu general fumizarea de servicii
conform Contractului, constând în emiterea şi livrarea de bilete de valoare, conform legislaţiei în vigoare, pentru angajaţii
Clientului, punând la dispoziţia Up România datele cu caracter personal pe care Up România le solicită prin completarea
fonnularului de comandă.
De asemenea, Clientul acţionează în mod independent de Up România în prelucrările pe care le desfăşoară asupra datelor cu
caracter personal ale beneficiarilor biletelor de valoare în baza rapmturilor juridice proprii, directe, pe care Clientul le are cu

(s . 'la) 
( 
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Pă1ţile, în calitate de operatori de date cu caracter personal, au obligaţia de a respecta dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, şi au convenit să încheie prezenta 
Convenţie care să reglementeze prelucrările de date cu caracter personal realizate în executarea sau în legătură cu Contractul, după 
cum urmează: 

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către Părţi, asumându-şi următoarele:

1. 1. Pă1ţile se obligă să respecte prevederile aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv prevederile
GDPR, ale legislaţiei de punere în aplicare, astfel cum aceasta este adoptată, precum şi deciziile pe care autoritatea de
supraveghere din România (ANSPCP) le emite periodic în legătură cu acestea, atunci când prelucrează date cu caracter
personal în executarea Contractului.
1.2. În executarea Contractului, fiecare Parte va divulga date cu caracter personal către cealaltă Parte, astfel:

Clientul va divulga către Up România datele cu caracter personal referitoare la angajaţii proplii şi/sau la reprezentanţii 
Clientului, astfel cum aceste date sunt considerate necesare şi sunt solicitate de către Up România, în deplină 
confmmitate cu prevederile legale, pentru prestarea serviciilor confo1m Contractului; 
Clientul va divulga doar acele date cu caracter personal pe care este autorizat sau pentm care are dreptul, confmm 
prevederilor legale aplicabile şi a contractelor la care este parte, să le divulge către Up România, asigurându-se că are 
un temei legal adecvat pentru prelucrarea datelor şi asigurând infmmarea adecvată a persoanelor vizate cu privire la 
dezvăluirea datelor lor cu caracter personal către Up România, conform Contractului. 

1.3. Datele cu caracter personal ale angajaţilor Clientului şi/sau reprezentanţilor Clientului, care beneficiază de serviciile Up 
România vor fi colectate de către Up România, ca u1mare a dezvăluirii de către Client către Up România sau, după caz, vor fi 
dezvăluite Up România de către angajaţii Clientului şi/sau reprezentanţii Clientului în contextul fumizării serviciilor conform 
Contractului (spre exemplu, în cazul în care persoanele respective îşi creează cont pe aplicaţie ori se abonează la newsletterele 
Up Româuia). 
1.4. Părţile sunt responsabile, confom1 prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabile, să informeze în 
mod corespunzător persoanele vizate cu privire la propriile operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în baza Contractului. 
1.5. Fiecare Parte va acţiona ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu Contractul 
şi niciuna dintre Părţi nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislaţiei aplicabile privind 
protecţia datelor cu caracter personal. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul va răspunde pentru orice încălcare a unei 
obligaţii stabilite în sarcina lui, în legătură cu datele cu caracter personal ale angajaţilor şi/sau reprezentanţilor săi până la 
momentul efectuării transfernlui acestora către Up România, inclusiv pentru îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la acest 
transfer, iar Up România va răspunde pentru orice astfel de încălcare în sarcina sa survenind de la momentul la care primeşte 
datele cu caracter personal. Nicio prevedere din prezenta Convenţie nu va fi interpretată ca instituind o relaţie de tipul 
operatori asociaţi sau operator-persoană împuternicită de operator. 

UPROMÂNI,\-
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2. Fără a aduce atingere art. 1 de mai sus şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile, Up România va putea prelucra datele
personale ale angajaţilor şi/sau alţi beneficiari desemnaţi de Client şi/sau sau reprezentanţilor Clientului:

2.1. în scopul încheierii şi executării Contractului, precum şi în scopuri adiacente acestuia, cum m· fi verificarea gradului de 
satisfacţie a Clientului; 
2.2. în scopul desfăşurării activităţilor specifice obiectului de activitate, inclusiv, dar fără a se limita la personalizarea, precum 
şi utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu bonuri de valoare; 
2.3. în scopul de a comunica Clientului noi soluţii implementate de Up România care i-ar putea fi de interes; 
2.4. în alte scopuri, în conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă pe website-ul Up 
România, la adresa https://upromania.ro/politica-prelucrare-date/, caz în care prelucrările se vor desfăşura pe baza unor 
raporturi stabilite în mod direct cu persoanele vizate, fără inteivenţia Clientului şi întotdeauna ţinând seama de exigenţele 
legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor. În acest sens, prezenta Convenţie ori Contractul nu vor fi considerate, prin 
simpla lor încheiere, ca autorizând respectivele prelucrări. 

3. Părţile vor asigura:

3.1. informarea adecvată a reprezentanţilor proprii, inclusiv a persoanelor de contact, în ceea ce priveşte dezvăluirea către 
cealaltă Parte a datelor cu caracter personal şi prelucrarea lor în scopul încheierii şi executării Contra_ctului. În plus, Clientul 
este responsabil pentm informarea adecvată a beneficiarilor biletelor de valoare în ceea ce priveşte dezvăluirea către Up 
România a datelor cu caracter personal în scopul emiterii biletelor de valoare; 
3.2. respectarea drepturilor persoanelor vizate, conform legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal, 
inclusiv GDPR; 
3.3. îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal; 
3.4. implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate care să asigure securitatea şi confidenţialitatea datelor cu 
caracter personal prelucrate conform Contractului. 

4. Prezenta Convenţie reprezintă înţelegerea Părţilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu executarea
Contractul şi înlocuieşte orice alte prevederi, alt acord şi înţelegere anterioară, indiferent de formă, încheiate de Părţi în ceea ce
priveşte rolurile şi obligaţiile ce revin acestora în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentm executarea Contractului.
5. Prezenta Convenţie se va aplica începând cu data semnării acesteia.

Prezenta Convenţie a fost redactată şi semnată într-un (1) exemplar original astăzi, 2022-05-02 

UPROMÂNIA 
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ADDENDUM I -Măsuri tehnice şi organizatorice de Securitate implementate de Up România 

1. Securitatea datelor cu caracter personal

1.1. Luând în considerare stadiul tehnicii, costurile implementării şi natura, scopul, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul 
variabil din punctul de vedere al producerii şi al dimensiunii pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, Up România 
implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentm a asigura un nivel de securitate adecvat riscului pentm datele cu 
caracter personal, inclusiv, după caz: 

1.1.1. Capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continuă a sistemelor şi serviciilor 
de prelucrare 
1.1.2. Capacitatea de a restabili disponibilitatea şi accesul la datele personale într-o manieră rapidă în cazul unui incident fizic 
sau tehnic; 
1.1.3, O procedură de backup şi de restaurare a datelor cu caracter personal; 
1.1 .4. Implementarea unui sistem de control al accesului aplicabil tuturor utilizatorilor care accesează sistemul IT al Up 
România; 
1.1.5. Utilizarea credenţialelor de autentificare; 
1.1.6. Traficul către şi de la sistemul IT este monitorizat şi controlat prin aplicaţii de firewall şi antivirus, sau alte sisteme de 
detectare a accesului neautorizat, care sunt configurate corespunzător şi actualizate regulat, confonn actualizărilor disponibile 
de la dezvoltator; 
1.1.7. Utilizatorii nu pot dezactiva sau evita setările de securitate, precum nici nu pot instala sau dezactiva aplicaţii software 
neautorizate. 

1.2. În evaluarea nivelului adecvat de securitate, Up România ia în considerare toate riscurile pe care prelucrarea le prezintă, în 
special prin distmgerea accidentală sau nelegală, pierdere, alterare, dezvăluire sau acces neautorizat la datele cu caracter personal 
stocate sau prelucrate în alt mod. 
2. Siguranţă şi protecţie fizică
2.1, în încăperile şi spaţiile în care se găsesc elemente sau componente fizice ale infrastructurii sistemului IT sau tetminale care
pennit accesarea acestuia în orice mod, nu este permis accesul personalului neautorizat. Vor fi luate măsuri tehnice (e.g. sisteme de
detectare şi alertare a intruziunilor, tumichete operate cu carduri, sistem de blocare a căilor de acces) sau organizatorice (e.g. agenţi
de securitate) adecvate pentru a proteja accesul în aceste încăperi şi punctele de acces la acestea împotriva accesului persoanelor
neautorizate.
3. Managementul resurselor umane
3.1. Up România se asigură că toţi angajaţii îşi înţeleg responsabilităţile şi obligaţiile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter
personal.
4. Politici şi proceduri
4.1. Up România are implementate politici şi proceduri interne cu p1ivire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
5. Încălcarea securităţii Datelor Personale
5.1. Up România se asigură că a implementat măsuri tehnice adecvate pentru detectarea unei încălcări a securităţii datelor cu caracter
personal şi are o procedură de răspuns la incidente/încălcări ale securităţii datelor cu caracter personal, care asigură un răspuns
efectiv la incidentele în legătură cu datele cu caracter personal.

UPROMÂNIA
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În urma unei analize interne, am concluzionat că Up România SRL (,,Up România") este operator de date cu caracter personal în 
ceea ce priveşte prelucrările de date cu caracter personal în legătură cu executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, confonn 
prevederilor legale în vigoare, inclusiv GDPR. 

În acest sens1 vă prezentăm mai jos o parte dintre argumentele noastre: 

Up România este o societate înregistrată şi autorizată de Ministerul Finanţelor Publice, confmm prevederilor legale aplicabile ( e.g. 
Legea nr. 165/2018 plivind acordarea biletelor de valoare şi Nmmele metodologice de aplicare a acesteia) penhu desfăşurarea 
activităţii de emitere bilete de valoare. 

În ceea ce priveşte calitatea de operator a Up România, în sprijinul acestei concluzii ne bazăm pe Avizul nr. 1/2010 emis de Grupul 
de Lucru pentru protecţia datelor, numit în temeiul art. 29, prin care s-au oferit explicaţii cu privire la noţiunile de operator, persoană 
împuternicită, operatori asociaţi şi terţi. Astfel, operator este acea persoană „care, singură sau împreună cu altele "stabileşte scopurile 
şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal". În ceea ce priveşte noţiunea de „a stabili", Grupul o echivalează cu cea de 
„a avea controlul" asupra scopurilor şi mijloacelor de prelucrare. La pagina 10 din Aviz, Gmpul stabileşte ca fiind operator acea 
persoana care este obligată prin lege să colecteze şi să prelucreze anumite date personale: "Totuşi, mai frecvent este cazul în care 
legislaţia nu desemnează direct un operator sau nu stabileşte criteriile pentru desemnarea acestuia, ci stabileşte o îndatorire sau obligă 
o persoană să colecteze şi să prelucreze anumite date.

Or, în cazul emitenţilor de tichete, legiuitornl este cel care a stabilit că emitenţii trebuie să colecteze anumite date cu caracter personal 
şi să le prelucreze pentm a-şi putea îndeplini scopul specific, cel de emitere a unor bilete de valoare. 

,'l.stfel, legislaţia prevede în mod expres faptul că biletele de valoare u·ebuie să cuplindă, plinire altele, numele, prenumele şi codul 
tlumeric personal ale beneficiarului biletului de valoare. În vederea respectării acestor prevederi exprese, Up România solicită 
clienţilor săi, iar aceştia transmit către Up România, datele cu caracter personal men�onate aparţinând beneficiarilor, împreună cu 
numărul de zile lucrate de aceştia, confmm prevederilor legale aplicabile care prevăd că valoarea biletelor de valoare emise trebuie să 
corespundă numărului de zile lucrate. În cazul în care dumneavoastră ne-aţi solicita să înscriem alte date cu caracter personal pe 
biletele de valoare, Up România nu va putea da curs solicitării. 
Din acest punct de vedere, clientul este cel care iniţiază relaţia contractuală, dar nu şi cel care iniţiază prelucrarea de date. în lipsa 
raporturilor stabilite cu un client, nu poate avea loc nicio prelucrare de către Up România, fapt ce decurge din specificul activităţii dfl 
prestări servicii. Scopul contractării îl reprezintă, din perspectiva clientului, oferirea unor beneficii angajaţilor proprii, beneficii cu un 
regim fiscal şi impozabil distinct faţă de cel salarial. Pentm client, raportat la scopul avut în vedere, situaţia era similară şi în cazul 
ipotetic în care pentru această activitate legea nu ar fi prevăzut o anumită prelucrare de date. Raportat la aceasta, nu clientul stabileşte 
scopul prelucrării datelor, ci prevederile legislative care guvernează activitatea Up România. În concluzie, atunci când 
dumneavoastră solicitaţi prestarea unui anumit serviciu din partea Up România, indicaţi serviciile/produsele pe care le doriţi, Iară a 
indica sau a da instrucţiuni exprese cu privire la activităţile de prelucrare a datelor personale ce trebuie desfăşurate pentru a atinge 
rezultatul dorit de dumneavoastră. Astfel, lăsaţi la latitudinea noastră determinarea acestor activităţi de prelucrare, pe care le 
determinăm în mod independent, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

Totodată, legislaţia specială aplicabilă emitenţilor de tichete impune acestora obligaţii specifice penhu asigurarea circulaţiei Biletelor 
de valoare în condiţii de siguranţă. De aceea, Up România trebuie să analizeze şi să decidă ce anume măsuri trebuie să implementeze 
pentru a asigura circulaţia în condiţii de siguranţă. 

,Date fiind obligaţiile legale ale Up România, societatea noastră nu ar putea primi de la clienţi, la încetarea contractului, instrucţiuni 
cu privire la ştergerea sau înapoierea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor. 

În acelaşi sens, confmm Avizului 1/2010 emis de Gmpul de Luciu Atticolul 29 privind protecţia datelor, contractarea cu o persoană 
juridică, în speţă Up România, pentm prestarea unui serviciu penhu sau în beneficiul angajaţilor proprii nu face ca acea persoană 
juridică să fie calificată în mod necesar drept persoană împuternicită. Mai mult, o activitate supusă unei autorizări speciale, cum este 
cea a unităţilor emitente de tichete ca Up România, şi expe1tiza profesională a unui prestator de servicii joacă un rol deosebit de 
important şi determină calificarea Up România ca operator de date cu caracter personal, prin prisma aceleiaşi opinii a organismului 
european Grupul de Lucru Articolul 29 plivind protecţia datelor. 

În acest caz, clientul are nevoie de un scop şi de un temei proprii pentru a justifica transfeml datelor angajaţilor către Up România, 
iar nu pentm prelucrarea propriu-zisă (realizată exclusiv de către Up România). Acest transfer nu trebuie să se confunde cu însăşi 
activitatea de prelucrare a datelor în scopul emiterii de bilete de valoare. Cu toate acestea, trebuie menţionat că transferul datelor este, 
cel puţin teoretic, ulterior momentului la care Up România ( conform legislaţiei aplicabile) stabileşte că sunt necesare anumite date cu 
caracter personal ale angajaţilor în scopul emiterii de bilete de valoare. Odată efectuat transferul datelor angajaţilor către Up 
România, contribuţia clientului în ceea ce priveşte activitatea de prelucrare se opreşte; niciuna dintre părţi nu intervine în scopul şi, 
mai ales, în modalitatea în care se face prelucrarea datelor de către cealaltă parte. 
În concluzie, considerăm că scopmile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt stabilite prin prevederile legale 
aplicabile Up România, iar nu de către clienţii noştri. Prin urmare, raportat la activitatea de prelucrare constând în emiterea de bilete 
de valoare, Up România este operator de date cu caracter personal. 
Astfel, în calitate de operator de date cu caracter personal, Up România va avea toate obligaţiile derivând din această calitate, în 
confmmitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei naţionale aplicabile şi, inclusiv, va pmta responsabilitatea în eventualitatea 
producerii unui incident de securitate privind protecţia datelor. Pentru mai multe infonnaţii privind modul în cafe prelucrăm date cu 
caracter personal, vă invităm să consultaţi nota noastră de informare disponibilă pe website-ul https://upromania.ro, la adresa 
https://upromania.ro/politica-prelucrare-date/. Pentru orice detalii suplimentare, vă stăm cu plăcere la dispoziţie. 




