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INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:

Subsemnatul(a) __________________________, domiciliat(ă) în localitatea__________________,
str.__________________________, posesor al B.I./C.I._____, seria_____, nr.___________, eliberat
de__________________, (*) reprezentant al societăţii __________________________, cu sediul în
___________________, str.____________________________, nr.____, tel._________________,
fax____________________, Certificat înregistrare ___________________, Cod IBAN
______________________________________, la Banca ______________________, în calitate de
PROPRIETAR
al
imobilului
situat
în
localitatea___________________,
str.
__________________________, nr._____, bl._____, et._____, ap._____,
în conformitate cu prevederile Deciziei Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., din
data de 11.01.2010, aplicabil şi la SUCURSALA AGNITA
Sunt de acord ca:
Domnul/Doamna _____________________________, domiciliat(ă) în localitatea______________,
str.________________________, posesor al B.I./C.I.______, seria______, nr.____________,
eliberat de______________, (*) reprezentant al societăţii_________________________, cu sediul
în____________________, str.__________________, nr.___, tel. ____________, fax
_____________, Certificat înregistrare_________________, Cod Iban_______________________,
la Banca _______________________, în calitate de CHIRIAŞ
potrivit contractului de închiriere nr. ___________, din data de _______________, să încheie în
nume propriu Contractul de furnizare / prestare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare nr. ___________ din data de ______________.
Declar pe proprie răspundere că:
voi suporta, în calitate de proprietar al imobilului, toate debitele restante faţă de operatorul regional de
apă şi apă uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A.,Sucursala Agnita în cazul în care chiriaşul în cauză nu îşi
respectă obligaţiile asumate în baza contractului sus-menţionat, încheiat cu S.C. Apa Târnavei Mari S.A..
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.

Vă mulţumesc.
Data :

Semnătura

(*) câmpurile în italice se vor completa doar în cazul persoanelor juridice

