Compania Apa Brașov S.A.
CALL CENTER: 0268 926; www.apabrasov.ro

ACORDUL LOCATARILOR PENTRU DESEMNAREA TITULARULUI DE CONTRACT
Încheiat între locatarii/proprietarii imobilului din localitatea ……...........…...........……................................................
str. …………………………………............. nr. …….. bloc …..... sc. …… etaj ...... ap. ....., care de comun acord au desemnat
pe dl/d-na .........................................................................., identificat cu CNP .........................................................
să îi reprezinte în relaţia contractuală cu Compania Apa Braşov S.A.
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| Compania Apa Brașov S.A.
Notă :
1. Reprezentantul locatarilor/proprietarilor, dl/dna …………………………………….………………………………………….
are obligaţia ca după primirea facturii să procedeze la distribuirea consumului înregistrat de apometrul
general montat pe branşamentul imobilului, să încaseze de la locatari/proprietari contravaloarea
consumului şi să achite valoarea facturii.
2. Datorită faptului că beneficiem de serviciile furnizate de Compania Apa Braşov S.A. prin intermediul unui
branşament/racord comun, declarăm pe proprie răspundere că ne obligăm în solidar la plata facturilor
ce se vor emite pe numele persoanei desemnate de noi ca titular de contract pentru serviciile prestate.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că:
• operatorul Compania Apa Brașov S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal din prezentul
document în scopul încheierii raportului contractual de prestări servicii și că datele mele personale sunt
securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.
• beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitare scrisă
datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@apabrasov.ro
Datele mele cu caracter personal NU vor putea fi transferate către alte entități private, fără acordul meu scris.

Subsemnatul(a) …………………………………..........................................……….., declar pe proprie răspundere,
având cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că sunt de acord să fiu
reprezentantul locatarilor/proprietarilor de la adresa mai sus menţionată şi că toate datele din prezentul
document sunt corecte şi reale.

Data …………………….…

Semnătură
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