Către,
S.C. RECONS S.A.
Se completează de către operator:

Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule
Subsemnatul(a)__________________________________

domiciliat(ă)

în

localitatea____________, str._____________________, nr.___, bl.____, sc.____,
FIŞA OPERAŢIUNI

et.,___ ap___, jud._________, CNP., _____________________________
în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2 , 510/30.09.2019

TIP - LICITAŢIE

solicit un loc de parcare în zona ______________ locul cu nr*_____

TIP - ATRIBUIRE

(*se

completează numai în cazul atribuirilor) pentru autoturismul cu Nr. de înmatriculare
VERIFICAT
DOCUMENTE ANEXATE

___________________
Solicit un loc de parcare în intervalul de nr. de la _______ până la_______.
Număr telefon contact :__________________________

--------------------______________

E-mail:_______________________________________
Declar pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele
personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate
cu prevederile
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.
Solicit un Dispozitiv de blocare, contra - cost

( 124,00 lei TVA inclus)

Declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege pentru cei ce
fac declaraţii mincinoase, respectiv prevederile art. 326 Noul Cod Penal, că nu deţin garaj
amplasat pe domeniul public.
La prezenta cerere anexez copii după următoarele acte:
- Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate,
contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
- Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau
folosinţă;
- Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de
leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat;
- Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul;
- Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului - Lege nr. 118/1990,
dacă este cazul;
- Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.
- Dosar tip 1/2 de încopciat, pentru biblioraft;
DATA
---------------------

SEMNĂTURA

TERMEN EXPIRARE
DOCUMENTE
( DUPĂ CAZ)

---------------------

VERIFICAT
DISPONIBILITATE,
REZERVAT PÂNA LA
DATA DE :

----------------------------------------DISPUS MONTAT
DISPOZITIV
-----------------------------------------

DISPOZITIV MONTAT
LA DATA DE :
---------------------

OPERAT ÎN EVIDENŢA
DISPOZITIVE

---------------------

* REGENERARE URBANĂ – MICĂLACA *

---------------------

Declarație consimțământ prelucrare date

Subscrisa SC Recons SA, cu sediul social in Arad, Str. Iuliu
Maniu
FN,
J02/91/1996,
CUI
RO8189348,
telefon
0257/252100, email office@reconsarad.ro, in baza art. 13 din
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, va informam
ca vom colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal (nume,
adresa de domiciliu, CNP, semnatura) in scopul rezervarii unui loc
de parcare.
Temeiul juridic al prelucrarii datelor dvs. cu caracter
special il reprezinta – prelucrarea este necesară pentru executarea
unui contract (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament).
Va informam ca destinatarii datelor dvs. cu caracter
personal sunt angajatii subscrisei, precum si institutiile statului,
NU intentionam transferarea acestor date catre o alta companie
(societate de marketing si publicitate).
Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, atat timp cat
contractul de rezervare este valabil, in situatia unui litigiu, pe
parcursul solutionarii acelui litigiu, precum si in conformitate cu
legislatia in vigoare atat timp cat avem obligatia legala de a pastra
documentele in arhiva societatii.
Va informam ca aveti dreptul de a solicita accesul la datele
dvs. personale, precum si rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării, conform legii, precum si dreptul de a
face plangere la autoritatea de supraveghere, daca considerati ca
drepturile dvs au fost nerespectate.
Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja
și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea
datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni
utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea
securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu
legislatia in vigoare.
Data___________________
Sunt de accord cu prelucrarea datelor
Nume: _________________________________________

