DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE
PERSOANE
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Nr. Înreg:_________/___________________

ID ticket ______ / ________________
INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:

Subsemnatul(a) ____________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea
__________________, str.____________________________, bl.
, sc.
ap.
,
tel:
, posesor al B.I./C.I._____, seria_____, nr.___________, eliberat
de__________________________, solicit modificarea datelor în ceea ce priveşte numărul de
persoane care locuiesc în imobil.
Începând cu data de _________________, la următoarea adresă, str.________________________,
nr._____, bl._____, et._____, ap._____, solicit modificarea numărului de persoane, şi anume:
Număr de persoane existent ______
Motivul solicitării este:

Nr. persoane conform solicitării ______

 deces
 divorţ
 plecare din oraş/tară
 altele __________________

Declar pe propria răspundere că informaţiile sus-menţionate sunt conforme cu realitatea, în caz
contrar sunt pasibil de savârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 326 din Codul
penal.

Conform contractului de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, încheiat între operator şi utilizator, referitor la cap. IV „Drepturile şi obligaţiile
operatorului”, art. 5, 5.2, alin. 1, „......se consideră consum fraudulos inclusiv declaraţiile false
privind numărul de persoane care beneficiază de serviciu”.
Alăturat, vă ataşez o copie după actul doveditor al celor declarate.
În cazul plecării din oraş/ţară, se va ataşa prezentei solicitări o declaraţie pe proprie răspundere.
Menţiuni (altele):__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vă mulţumesc.
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.

Medias,

Data ________________

Serviciul Comercial
Birou Facturare şi Evidenţa Utilizatorilor

Semnătura

