Către,
ECOAQUA - S.A. SUCURSALA CĂLĂRAȘI
Str. Progresul, Bloc BBB Et-4, Mun. Călărași, cod poștal 910001, jud. Călărași
Tel.0242 315 346; Fax 0242 315346.
J 51/656/01.09.2004. C.U.I. RO17014442 e-mail: calarasi@ecoaqua.ro

CERERE SIGILARE APOMETRE
Subsemnatul/a _____________________________titular/ă al contractului de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.______________________din data de
__________________, domiciliat/ă în localitatea ________________ str.____________________,
nr._____bloc_______scara______ apart.______
Societatea _____________________________________________________, cu sediul social în localitatea
________________________str.__________________________, nr.______ jud. ________________, având
CIF________________________și Nr.de ordine în Registrul Comerțului ___________________reprezentată
legal prin ________________________________ în calitate de __________________________, titulară a
contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.___________________
din data de _________________________ vă rog să-mi aprobați sigilarea instalației de montaj a _____
apometre/u pentru următorul motiv _______________________________________ la următoarea adresă :
_____________________________________________________

locația

index vechi

index nou

casă

_________

_______

data montării
(schimbare ap.)
__________

bloc
bucătărie

_________

_______

__________

baie 1

_________

________

__________

baie 2

_________

________

__________

Anexez următoarele 1 proces verbal de citire apometre
2 copie documente(verificare, valabilitate etc.)
3 taxă sigilare
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 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
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/informatiiutile/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 și prenume (Semnătura și ștampila, după caz)
______________________________________

Nr. telefon_____________________

