DECLARAŢIE NUMĂR PERSOANE

Ed 1 / r 1

CONSUM PAUŞAL

Cod F 09 09 18

Nr. înreg.:_________/___________________

Pag. 1/ 1

ID ticket ______ / ________________
INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:

Subsemnatul(a) _____________________________, domiciliat(ă) în localitatea________________,
str.____________________________, nr._____, posesor al B.I./C.I., seria ____, nr. ____________,
nr. tel. ______________________________,
declar pe proprie răspundere că, în cadrul imobilului sus-menţionat, care este branşat la un sistem de
alimentare cu apă în regim pauşal, beneficiază de acest serviciu un număr de __________ persoane.

MENŢIUNI:

□ Îmi asum întreaga răspundere pentru cele declarate.
□

Am luat la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile „Contractului de furnizare / prestare şi
utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare”, art. 5.2.(1): Operatorul are dreptul „să
desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze organele sau
instituţiile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale
componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare; se consideră consum fraudulos
inclusiv declaraţiile false privind numărul de persoane care beneficiază de serviciu”.
În calitate de client al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.( Sucursala Agnita ), îmi revine obligaţia de a anunţa
Operatorul în legătură cu orice modificare apărută în legătură cu imobilul anterior menţionat (închiriere,
vânzare etc.), respectiv cu privire la persoanele care convieţuiesc în cadrul acestuia (schimbarea stării civile:
căsătorie, divorţ; deces; părăsirea temporară a domiciliului etc.) .
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 Utilizatori

Numele şi prenumele: _________________________
Semnătura: ____________________

