
 

 

 

ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE 

 

 

Subsemnatul/ Subsemnata _________________________________________________, cod 

client___________________, titular al contractului de furnizare a serviciilor de apă/canalizare, in calitate 

de persoană vizată, consimt, in mod expres, ca societatea ECOAQUA S.A., persoană juridică 

română cu sediul social in municipiul Călăraşi, str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, județ Călăraşi, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călăraşi sub nr. 

J51/393/2004, având codul fiscal RO 16730672, denumită in continuare Societatea, conform RE-

GULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 

2016, sa colecteze si prelucreze adresa mea de email ______________________________________, 

in scopul transmiterii prin email a facturii electronice aferente serviciilor contractate. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal il reprezintă consimțământul 

dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe sco-

puri specifice (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul UE 679/2016). 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal descrise mai sus sa fie divulgate, puse la dispoziție 

sau transmise către angajații/ colaboratorii societății in scopul transmiterii electronice a facturilor.  

Datele vor fi prelucrate si stocate pe o perioada limitata, respectiv pana la momentul retragerii 

consimțământului dumneavoastră sau până la încetarea contractului de furnizare încheiat cu dumnea-

voastră. De asemenea, in situația unui litigiu, datele personale vor fi prelucrate pe parcursul soluționării 

acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislația in vigoare atât timp cat avem obligația legala de a 

păstra aceste informații si/sau alte documente legale ce conțin aceste date personale in evidenta si in 

arhiva noastră. 

Declar ca am luat cunoștință despre faptul ca am dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice 

moment, de a solicita accesul la datele personale, precum si rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării, conform legii, precum si dreptul de a face plângere la autoritatea de suprave-

ghere, in situația in care voi considera ca drepturile mele au fost nerespectate. 

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat 

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal desemnat de ECOAQUA SA la adresa de email 

dpo@ecoaqua.ro sau poate fi transmisă o cerere scrisa, semnată si datată, folosind datele de contact 

ale Societății. 

 

Data:       Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale: 

 

   __________________________________________  

mailto:dpo@ecoaqua.ro

