S.C. PROGAZ P&D S.A.
Str. B.P.Hasdeu, nr. 91, Campina Prahova Romania
Tel : +40-244-375094, Fax : +40-244-376333 , e-mail: progaz@progazpd.ro;
Reg. Com. J29/1646/1993 , cod fiscal RO 4213885

Nr _____ / Data ____________________

CERERE
în vederea deplasării unei echipe tehnice la solicitarea clientului final
1.Solicitantul:
__________________________________________________________________________________,
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal)
cu domiciliul /sediul în loc. ______________________, str. _____________________________, Nr. ___, Bloc _____,
Sc. ___, Ap. _____, judeţul/sector _________________, tel/fax_________________, e-mail ___________________
solicit deplasarea unei echipe tehnice ale SC PROGAZ P&D SA CÂMPINA în calitate de OSD în scopul:

Acordării de consultanţă tehnică privitoare la sistemul de distribuţie gaze naturale de pe
strada_________________________________________________________________________________

Demontarea şi /sau remontarea echipametului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării
metrologice ale acestuia de la locul de consum din:

Demontarea şi /sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu ocazia
efectuării reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare gaze naturale din :

Citirea suplimentară a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale din:

Altele_____________________________________________________________________
(se precizează detaliat dacă se solicita altceva faţă de cele precizate mai sus)
de la locul de consum din: loc. ___________________________,
str. _________________________, Nr. ___, Bloc ____, Sc. ___, Ap. ___, judeţul __________________.
1.
Date de contact :

aceleaşi cu cele ale solicitantului ;

reprezentantul solicitant ( în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos):
________________________________________, tel/fax____________________, e-mail ___________________.
2.
Destinatarul facturii şi plătitorul va fi :
a) □ acelaşi cu solicitantul avizului;
b) □ altul (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos):
____________________________________________________________________________________________
(pentru persoane juridice se va completa şi numele reprezentantului legal)
cu domiciliul /sediul în loc. ____________________, str. _______________________, Nr. ___, Bloc _____,Sc. ___,
Ap. _____, judeţul/sector __________________, tel/fax_________________________, e-mail ___________________
Anexez următoarele documente :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3.

Doresc dupa executarea lucrarii precizate mai sus să fiu înştiinţat în scris prin următoarea metodă :


Pe adresa de mail _____________________

La numarul de fax _____________________

Prin poştă la adresa ___________________

Fără să fiu înştiinţat ulterior execuţiei, voi lua la cunostinţă doar prin semnătura pe Ordinul de Serviciu.
Data : _____________________
Semnătura : _________________
Termenul de soluţonare este de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sub conditia achitarii tarifului reglementat.
Achitat tariful in vederea deplasarii unei echipe tehnice in valoare de……………….lei, cu chitanta nr.……………/data………………..
Având în vedere ca începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date devine aplicabil entităţilor care prelucrează date personale ale cetăţenilor Uniunii Europene, vă
informăm în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care o efectuăm în cadrul activității obișnuite a societății noastre.
Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi includ numele, adresa, e-mailul și numărul de telefon ale dumneavoastră. Am obţinut datele
dumneavoastră în mod direct de la dvs. PROGAZ P&D SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim de a aduce
la îndeplinire contractele încheiate cu dumneavoastră sau de a analiza cererile și solicitările dvs. În subsidiar, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal pe baza intereselor noastre legitime atunci când dorim să vă contactăm și când dorim să transmitem către dvs. răspunsuri și /sau informari. Pentru
aducerea la îndeplinire a acestor scopuri, datele dvs. nu vor face niciodată obiectul unor procese decizionale automate sau al creării de profiluri. Nu vom transfera
datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene decât cu respectarea cerințelor legale aplicabile.
Informaţii suplimentare referitoare la protecţia datelor în cadrul Progaz P&D S.A puteţi obţine vizitând site-ul nostru oficial
http://www.progazpd.ro/images/pdf/politica_de_confidentialitate/politica_confidentialitate.pdf
.
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