
ACORD DE CONFIDENŢIALITATE 
Părţi 
 
Firma SC RAINZ ONLINE TRAINING SRL cu sediul social în ALEEA 3 MAGNOLIA NR FN BLOC 3 AP 3, 
PIELESTI, DOLJ înregistrată sub nr. J16/1033/08.05.2018 cod fiscal nr. 39309746 reprezentată de 
BAZAVAN ALINA  în calitate de PRESTATOR  
şi  
Dl / Dna _____________ _______________domiciliat în (localitatea) _____________ 
str.____________________.nr.,______ Tara____________ identificat(a) cu actul de identitate seria 
_____________ nr. _____________ eliberat de ____________________în calitate de CLIENT ,  
a intervenit prezentul contract de confidentialitate, în scopul păstrării confidenţialităţii datelor, 
informatiilor şi documentelor,  
 
DESCRIERE OBIECT 
ACORD de confidenţialitate 
Obiectul acordului de confidenţialitate îl reprezintă informaţiile pe care le obţine CLIENTUL ca efect 
al derularii procesului de TRAINING ONLINE in vederea SLABITULUI sau ACUMULARII DE MASA 
MUSCULARA, care sunt strict confidenţiale. 
 
Sunt confidenţiale următoarele informaţii: 
 
- toate mesajele, pozele clientilor si informatiile despre ei din Tabara Rainz 
- toate mesajele, pozele clientilor si informatiile despre ei discutate cu ei in particular 
- dieta personalizata primita, 
- dieta Rainz si orice alte diete primite, 
- metodele de antrenament, 
- desfasurarea antrenamentelor, 
- lista de alimente premise pentru slabit sau masa musculara, 
- programele in care se lucreaza, 
- alte documente care reprezintă poziţia pe piaţă a PRESTATORULUI.  
De asemenea, sunt confidenţiale toate actele, materialele primite online şi documentele pe care 
CLIENTUL le are la dispoziţie din partea SC RAINZ ONLINE TRAINING SRL. 
 
DURATA ANGAJAMENTULUI de confidenţialitate 
Durata prezentului contract angajament este de 10 ani. 
 
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ într-un Contract de confidenţialitate  
CLIENTUL care încalcă prevederile prezentului angajament este obligat să plătească daune 
PRESTATORULUI in valoare de 5000 euro(cinci mii euro). 
 
 
Următoarele situaţii exonerează de raspundere partea care le invocă: 
- ANGAJATUL a fost obligat în mod legal să dezvăluie informaţia.  
 
Contract de confidenţialitate procesat la data de _____________in 2 exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
PRESTATOR DE SERVICII(nume), prin BAZAVAN ALINA administrator al SC RAINZ ONLINE TRAINING SRL  
 
si  
 
CLIENT(nume si semnatura), ________________________  


