PARTICULARI
Str. Henri Coanda, nr.2 – Bacau
J04/789/27.09.2010
CUI:RO 27429315
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75
web: www.apabacau.ro
e-mail:manager@apabacau.ro
Banca : BRD Bacau
Cont:RO13BRDE040SV60027870400

Data :
Nr.chitanta/factura :
Valoare :

NR. ___________/ _________________

DOMNULE DIRECTOR
Subsemnatul/a _______________________________________ cu domiciliul în
______________________,
strada________________________,
nr.
_________,
CNP_____________________________, C.I. seria____, nr. ___________________, telefon
___________________ , vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unui aviz pentru (se bifează
opţiunea solicitată):

□ amplasament (construcţie, reţele edilitare, etc.)
□ branşament la reţeaua de apă
□ racordare la canalizare
la adresa_____________________________________________________(conform planului
de situaţie anexat).
MENŢIUNE
Doresc ca următoarele lucrări să se facă contra cost de către unitatea dumneavoastră
(se bifează operaţiile):

□ montat apometru □ executie bransament apa □ asistenta tehnica – bransament apa
□ sigilat apometru □ montat racord canalizare □ asistenta tehnica – racord canalizare
Data
Viza Sectie/Sector Apa

Semnatura
Viza Sectie/Sector
Canalizare

Viza Sector Abonati

NOTA! In vederea contorizarii aveti obligatia de a achizitiona contor de bransament
tip 420 de apa rece multijet cu mecanism umed, preechipat pentru citirea la distanta.
Cod. PO-07-Ed4-R0-F1

PARTICULARI

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/Subsemnata
________________________________________,
domiciliat/a
in
_________________________________________________, telefon _____________________, nascut/a la data de
_____________________, in localitatea ___________________________________________, BI/CI seria ______,
nr. ________________, emis la data de _____________________, de catre _____________________.
Declar prin prezenta ca sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre SC CRAB
SA pentru intocmirea si eliberarea avizului de ______________________________________________.
Am fost informat despre drepturile pe care subiectii datelor cu caracter personal le detin, dreptul la informare, dreptul
la acces de date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de acces la justitie.
Mi s-a adus la cunostinta despre faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de
catre SC CRAB SA, determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice.
Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari (schimbare de domiciliu, statut
civil, etc), ma oblig sa informez in scris SC CRAB SA, in timp util.
Data:

Semnatura,

S.C. CRAB S.A., cu sediul social în Bacau, str. Narciselor, nr.14, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J04/789/2010, CUI 27429315, în vederea prestării serviului public de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi pentru
prestarea serviciilor conexe (emitere autorizaţii, analize de laborator, execuţie lucrări specifice, vidanjare, eliberare
adeverinţe, eliberare copii ale documentelor aflate în arhiva proprie etc.), colectează şi prelucrează datele personale ale
beneficiarilor serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
Rolul prezentei informări este de a explica, în general, modul în care datele cu caracter personal ale beneficiarilor
serviciilor prestate de societate sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite.
Scopul în care datele personale sunt utilizate:
・ încheiere contract de furnizare a serviciilor de apă şi canalizare/colectare debite/recuperare creanţe;
・ execuţie lucrare branşare/racordare la sistemele publice de apă/de canalizare;
・ emitere aviz de amplasament, aviz operator, proiecte tehnice de execuţie, extindere reţea de alimentare cu
apă/racord de canalizare, accept de vidanjare;
・ încheiere contracte vidanjare;
・ încheiere contracte/comenzi, efectuare analize şi încercări de laborator;
・ emitere adeverinţă vechime, salarii brute realizate şi sporuri cu caracter permanent;
・ eliberare copii existente în arhiva societăţii.
Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor pentru scopurile precizate, după caz, au ca
temei:
・ încheierea şi executarea contractului la care beneficiarii sunt parte;
・ o obligaţie legală a S.C. CRAB S.A.;
・ interesul legitim al S.C. CRAB S.A.;
・ consimţământul beneficiarului.
Drepturile pe care beneficiarii le au în ceea ce priveşte datele cu caracter personal sunt:
・ dreptul de acces la datele cu caracter personal;
・ dreptul la rectificare;
・ dreptul la ştergerea datelor;
・ dreptul de a retrage consimţământul;
・ dreptul la restricţionarea prelucrării;
・ dreptul la portabilitatea datelor;
・ dreptul de a depune o plângere la S.C. CRAB S.A. şi/sau la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
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