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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● 

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

SISTEMUL DE MANAGEMENT CERTIFICAT 
SR EN ISO 9001:2008   NR UIG-1014-EF-424 
SR EN ISO 14001:2005 NR UIG-1031-EF-170 

 

 

Nr.____________ / ____________ . 

 

CERERE 

            Subsemnatul/a__________________________domiciliat/a in ______________  

str._______________________nr._____ bloc______sc_____apart.______identificat cu  

B.I/C.I seria________nr.____________CNP__________________________eliberat la data de 

____________________de___________________________, va rog sa-mi aprobați încheierea 

unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu societatea 

dvs.,pentru imobilul din str._________________________, nr.________, bloc_____________, 

scara__________, apartament________, incepand cu data de______________, unde locuim 

_______ persoane. 

 Apartamentul este luat in evidenta cu_________ apometre de apa rece. 

            Anexez prezentei cereri documentele aferente încheierii acestui contract. 

            Nr. telefon:_________________ 

NOTA DE INFORMARE RIVIND 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 b) din Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR), respectiv pentru încheierea si executarea contractului de 

furnizare a serviciilor de alimentare cu apă si canalizare, la care dumneavoastră sunteți parte. 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 exclusive 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 _______________ 

                                                                Nume si prenume (solicitant sau împuternicit, după caz) 

                                                                    ______________________________________                                                                                                                                                  

https://ecoaqua.ro/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal/
mailto:dpo@ecoaqua.ro

