DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
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INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:
Subsemnatul,
Nume şi prenume: ___________________________________________________________________________
Adresă domiciliu: str. ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____et. _____ap. _____,
localitate_____________________________, tel.:_________________________, posesor al B.I. / C.I., seria
______, nr._______________, CNP______________________________ / , nr. _____________,

în calitate de LOCATAR al imobilului situat la adresa:
str.__________________________, nr.___, bl.___, sc.___, et.___, ap.___, localitatea __________________,
declar pe proprie răspundere că îmi asum obligaţiile contractuale, acceptate în primă instanţă de către
titularul de contract, conform Contractului de furnizare / prestare şi utilizare a serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. _______________ din data de _______________, şi mă
angajez să achit contravaloarea serviciilor furnizate / prestate de către Operatorul Regional, în baza
facturilor lunare emise de către acesta. Iau la cunoştinţă că, în caz contrar, se consideră consum
fraudulos şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
MENŢIUNI:
□ Îmi asum întreaga răspundere pentru cele declarate, în conformitate cu prevederile art. 326 din
Codul Penal.
□ Mă oblig să anunţ imediat orice modificare apărută pe perioada prestării serviciului.
□ Prezenta Declaraţie constituie Anexă la Contractul de furnizare / prestare şi utilizare a serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. _______________ din data de _______________.
Începând cu data de 25.05.2018 compania Apa Târnavei Mari s-a aliniat la standardele europene, aşa cum sunt stipulate în
Regulamentul 2016/679/UE, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie. Compania
noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual şi legal, iar baza acestei prelucrări este
constituită din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă/canalizare şi prevederile legale aplicabile
. Prelucrăm datele dvs.cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor, colectării
creanţelor legate de acestea, dar şi ptr. rezolvarea solicitărilor dvs. în legătură cu activitatea desfăşurată de Apa Târnavei
Mari.

Mediaş

Numele şi prenumele: _________________________

Data: ____________

Semnătura: ____________________

