ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI

Str. Progresul, Bloc BBB, Et. 3, Călărași, județul Călărași
OPERATOR SERVICII APĂ CANALIZARE
ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA
www.ecoaqua.ro
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SUCURSALA OLTENITA
DIRECTIA PRODUCTIE / COMERCIAL A S.C. ECOAQUA S.A. CALARASI
BIROUL COMERCIAL OLTENITA
● Str. Tineretului nr. 159 – 161 ● Cod 915400 ● Oltenita ● Jud. Calarasi ● Romania ● Tel / Fax : ( + 40 ) 0242 – 515.736
E – mail : ecoaquaoltenita@yahoo.com●

Nr.____________ / ____________

CERERE
Societatea
__________________________,
cu
sediul
social
in
localitatea
____________________str.___________________nr.____jud.____________,
având
CIF
_____________si Nr.de ordine in Registrul Comerțului _______________________, reprezentata
legal prin ___________________in calitate de______________________, va rog a-mi aproba
încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
cu
societatea
dvs.
Pentru
punctul de
lucru
situat
la
următoarea
adresa:
________________________________________________, avand ca obiect de activitate
______________________________________________________________________________
Spatiul are / nu are apometre de apa rece ……….., pompa ……….., chiuveta ……….., grup sanitar
………, canal ……….
Anexez in
copie documentele necesare perfectarii contractului cu societatea
dumneavoastra :
-

CUI, act constitutiv, certificat platitor TVA
Contract de vanzare – cumparare (act de proprietata, inchiriere, comodat)
Autorizatie de functionare
Certificat constatator punct de lucru
C.I. / B.I. administrator
Cont IBAN …………………………………………………
Numar de telefon ………………………..
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR), vă informăm că datele cu caracter personal
enumerate mai sus si prelucrate de către ECOAQUA SA in vederea soluționării prezentei cereri au ca temei legal al prelucrării
prevederile art. 6 alin. 1 litera f), respectiv interesul legitim al operatorului de date personale in încheierea contractelor comerciale.
Scopurile acestei prelucrări de date le reprezintă soluționarea cererii astfel formulate in baza contractului de prestări servicii si
executarea obligațiilor contractuale dintre părți. Datele vor fi prelucrate exclusiv in aceste scopuri si nu vor fi divulgate neautorizat
unor alte terțe părți. Refuzul de furnizare a datelor personale de mai sus va avea drept consecință imposibilitatea soluționării cererii
dumneavoastră. Conform art. 15-22 din Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR), aveți următoarele drepturi in raport de datele
personale prelucrate de ECOAQUA SA: dreptul de acces la datele personale, dreptul de a solicita actualizarea, rectificarea si/sau
ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a vă opune, din motive legate de situația
particulară in care vă aflați, la prelucrarea datelor, dreptul de a formula plângere si dreptul de a vă adresa justiției.
Pentru detalii suplimentare puteți consulta Politica noastră de confidențialitate a prelucrărilor de date, disponibilă online la adresa
https://ecoaqua.ro/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal/ sau puteți contacta
Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat de ECOAQUA SA la adresa de email dpo@ecoaqua.ro.

Data ______________

Semnătura (si stampila, după caz)
______________________________________

DISPECERAT REGIONAL: TEL. 0242 313 720
SEDIU SOCIETATE: TEL. 0242 312 705; 0372 714 752
FAX 0242 311 923
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