DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND
RACORDAREA LA REŢEAUA PUBLICĂ DE
CANALIZARE – SUCURSALA AGNITA
Nr. înreg.:_________/___________________
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ID ticket ______ / ________________

INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:
Statutul clientului:

 persoană fizică

 persoană juridică

Subsemnatul / Subsemnata,
Nume, prenume: ____________________________________________________________________,
Adresă domiciliu: str. ______________________________________________, nr. ______________,
bl. _____, sc. _____et. _____ap. _____, localitatea _________________________________________,
tel. / fax: _____________________________, posesor al B.I./C.I., seria __________, nr. __________,
Denumire societate: __________________________________________________________________
Reprezentant societate: Nume: _____________________________ Funcţia: _____________________
tel. / fax: _____________________________, posesor al B.I./C.I., seria __________, nr. __________,
Adresă sediu: str. _________________________________, nr. _____, localitate ________________,
Adresă punct de consum: str. ________________________, nr. _____, localitate ________________,
__________________________________________________________________________________
DECLAR pe proprie răspundere că sunt racordat la reţeaua publică de canalizare începând cu
data de _________________________ .
MENŢIUNI:

□

Prin prezenta, îmi exprim acordul ca Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa
Târnavei Mari S.A. să îmi factureze contravaloarea aferentă prestării serviciului de canalizare începând
cu data declarată anterior, respectiv data racordării la reţeaua publică de canalizare.

□

Cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii,
menţionez că datele de identificare, precum şi informaţiile consemnate sunt veridice şi îmi asum
întreaga răspundere pentru acestea.
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.

Agnita Data: ____________
Şef Sucursala Agnita
Birou Facturare şi Evidenţă Utilizare

Numele şi prenumele:
Semnătura: _______________

