NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Stimaţi consumatori,
Dorim să vă aducem la cunoştinţă, pe această cale, câteva aspecte legate de prelucrarea şi protecţia datelor
cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră, în cadrul relaţiei contractuale cu S.C. Aquatim S.A. Conform
cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. Aquatim S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de
siguranţă şi numai în scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un
membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Colectarea datelor este necesară pentru desfăşurarea în
condiţii corespunzătoare şi de bună calitate a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prestate
de societatea noastră.
De aceea, în situaţia în care optaţi pentru societatea noastră ca prestator al serviciilor de alimentare cu apă şi
de canalizare, la încheierea contractului, aveţi obligaţia de a furniza aceste date. Refuzul dumneavoastră
determină imposibilitatea încheierii contractului şi, ca urmare, fie încetarea prestării serviciilor precizate mai
sus, fie neîncheierea contractului solicitat pentru furnizarea/prestarea acestor servicii.
Informaţiile
destinatari: -

înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor
persoana vizată;
reprezentanţii legali ai persoanei vizate;
autorităţile publice locale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă,
datată şi semnată, depusă la Biroul Registratură al societăţii, str. Gh. Lazăr nr. 11/A, parter, în atenţia
responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa
justiţiei.
Dacă datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, la Biroul
Relaţii Clienţi, str. Gh. Lazăr nr. 11/A, parter, camera 14, tel: 0256 201 370.
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