Cod: F-PO-0008-49 / ed3

CERERE
încheiere contract
servicii colaterale
Nr. înreg.: ______________ / ____________________

(se marchează cu “X” căsuţa corespunzătoare)

SERVICII SOLICITATE:
Depunere nămoluri în staţia de epurare



Depunere deşeuri lichide în staţia de epurare



Prelucrare nămoluri nepericuloase aduse de terţi la staţia de epurare, având concentraţia SU



de 1,5%

Vânzare apă cu cisterna



Altele



INFORMAŢII PRIVIND TITULARUL DE CONTRACT:
Denumire: ____________________________________________________________________________
Adresă sediu: _________________________________________________________________________
Telefon: __________________ Fax: __________________ E-mail:_______________________________
ORC:______________________________________ CIF: _____________________________________
Cont bancar: Nr. __________________________________ Banca _______________________________
Reprezentant:

Nume: ________________________ Funcţia: ____________ Telefon: ___________

Persoană de contact: Nume: ________________________ Funcţia: ____________ Telefon: ___________
INFORMAŢII PRIVIND DISTRIBUIREA FACTURILOR:
Distribuirea facturilor se va face prin poştă, la adresa, din localitatea ____________________________
_______________________, cod poştal __________, str. ______________________, nr. ___ , ap. __.
DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:
Copie după Autorizaţia de Funcţionare



Copie după Certificatul de Înregistrare



Copie după actul de identitate al reprezentantului legal



Copie autorizație de mediu (de la agenții economici care solicită contract pentru prestațiile de



depunere nămoluri/ deșeuri lichide în stația de epurare, respectiv prelucrare nămoluri nepericuloase
aduse de terți la stația de epurare, având concentrația SU de 1,5%)

Operator de date cu caracter personal

Cod: F-PO-0008-49 / ed3
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Compania Aquaserv S.A., cu sediul social în Tîrgu-Mureş, Str. Kós Károly nr. 1, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J26/464/1998, cod unic de înregistrare 10755074, telefon +40-(0)265208.800, email office@aquaserv.ro, privind derularea Contractului de furnizare /prestare a serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoane fizice, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopul executării în condiții
optime a contractului încheiat cu dvs. și în vederea respectării obligațiilor legale aferente.
Consimțământul dvs. poate sta la baza unei prelucrări de date cu caracter personal, în măsura în
care există acordul dvs. pentru anumite operațiuni de prelucrare.
2. Temeiurile juridice sunt reprezentate de executarea unor obligații derivate din contractul încheiat
cu dvs., existența unor obligații stabilite de lege în sarcina companiei noastre, interesele legitime
urmărite de companie ca de exemplu: monitorizarea locurilor de acces a clienților prin camere video
de supraveghere pentru identificarea săvârșirii unor fapte care aduc atingere ordinii publice și
protecției angajaților, promovarea imaginii sau a unor servicii, promovării intereselor dvs. ca de
exemplu elaborarea unor studii privind satisfacția clientului și, în măsura în care există acordul dvs.,
existența consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
3. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt:
• autorități și instituții publice îndreptățite;
• partenerii noștri contractuali care prelucrează datele dvs. personale în scopul furnizării
serviciului contractat.
4. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada necesară executării contractului, cu
excepția situațiilor în care o prevedere legală stabilește o perioadă mai mare de timp pentru stocarea
acestora sau în situația în care consimțământul persoanei a fost acordat pentru activități suplimentare
executării contractului, față de care perioada pentru care au fost prelucrate încă nu s-a împlinit.
Ulterior împlinirii perioadei pentru care datele cu caracter personal au fost prelucrate, acestea vor fi
șterse sau anonimizate, cu excepția cazurilor în care legea prevede obligativitatea stocării lor pentru
o durată mai mare de timp.
5. Responsabilul cu protecția datelor în cadrul companiei noastre este dl. Gangu Eugeniu, având
următoarele date de contact: +40-(0)265-208.840, email protectiadatelor@aquaserv.ro.
6. Aveți dreptul de a solicita companiei noastre accesul la datele cu caracter personal, rectificarea
sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și
dreptul la portabilitatea datelor.
7. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
8. Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage
consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia.
9. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal constau în imposibilitatea executării
contractului încheiat. Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., dacă este
cazul, simpla retragere a consimțământului produce efectul ștergerii datelor cu caracter personal
procesate pe acest temei juridic și încetarea operațiunilor respective de prelucrare pentru viitor.
Declarăm pe proprie răspundere că datele comunicate prin prezentul chestionar sunt conforme cu
realitatea. De asemenea, am luat la cunoştinţă că primirea în condiţii de siguranţă a facturilor emise
este condiţionată de instalarea cutiei poştale şi a elementelor de identificare (număr imobil,
denumirea firmei).
Ne obligăm ca în cazul în care intervin modificări referitoare la datele declarate, să le comunicăm
operatorului, în scris în termen de 15 zile calendaristice de la data la care modificările au apărut.
Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru consecinţele oricăror vicii ale contractului ce s-ar
putea datora nerealităţii datelor comunicate prin prezentul chestionar sau neîndeplinirii obligaţiilor
ce ne revin.
Ne angajăm să ne prezentăm personal la data comunicată de Dvs. pentru semnarea şi ridicarea
contractului.
Declarăm că am luat la cunoștință Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si suntem
de acord cu încheierea contractului pentru servicii colaterale în condițiile menționate în acest document.

Numele şi prenumele: ____________________________
Semnătura și ștampila:___________________________
Operator de date cu caracter personal

Data: ____________________

