





CEREREDEAVIZAMPLASAMENT 



Subsemnatul/a______________________________________________________,domiciliat/ăîn
localitatea _________________________,str________________________________,nr.______,
bl ________, sc.___________,ap._________,vărogsăbinevoiția-mieliberaunavizînvederea
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
pentru imobilul situat în _____________ str. ________________________________, nr.
________, 
telefon/fax______________________,adresădee-mail_________________________________. 

Anexezlaprezentacerereurmătoareledocumenteîncopie: 
□

certificatdeurbanism; 

□

plandesituațiepesuporttopograficîncoordonateSTEREO70; 

□

actdeproprietate-extrasdecartefunciară; 

□

actdeidentitate; 

□

certificatdeînregistrareemisdeRegistrulComerțului; 

□

certificatdeînregistrareînscopurideTVA; 

□

memoriu tehnic care să includă proiectprivindpreepurareaapeloruzatedeversatepentru



agențieconomicicuactivitatedeproducție; 

Declarcălaadresalacaresesolicităavizeste: 
□

branșamentdeapă; 

□

racordlacanal; 

□

tipuldeactivitatedesfășuratăeste:____________________________________________ 




Data:__________________

Solicitant:__________________________________ 
(numeprenumeşisemnătură) 






Rev.0/Iulie2020/codFM-04-08-S-01-S-33 
DocumentprivatemisdeApaNovaPloiesti,conţinedatecucaracterpersonal©–anusedifuzaneautorizatînextern. 

Dorim să vă asigurăm de faptul că Apa Nova Ploiești respectă toate prevederile legale în vigoare, precum și toate drepturile persoanelor vizate,
asigurându-se de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal însiguranță,prinimplementareaunorproceduriinterneriguroase,darşiacelor
mai avansate metode desecuritateinformatică.Deasemenea,văreamintimfaptulcăşidumneavoastrăaveţiresponsabilitateaprotejăriidatelorcucaracter
personalcevăprivescșicaresuntcuprinseîndocumentele,corespondențaînoriceformatpurtatăcuApaNovaPloiesti,dinmomentulîncareacesteav-au
fostcomunicatedesocietate. 









Notadeinformareprivindprelucrareadatelorcucaracterpersonal 


ProtecțiadatelorcucaracterpersonalreprezintăoprioritatepentruAPANOVAPloieștiSRL(A
 NP)șiGrupulVEOLIAdin
careaceastafaceparte. 
ANPdepunetoateeforturilepentruaprelucradateledumneavoastrăcucaracterpersonalînconformitatecuprincipiile
aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
priveșteprelucrareadatelorcucaracterpersonalșiprivindliberacirculațieaacestordate(GDPR),darșiînconformitate
cu legislația națională aplicabilă în domeniul protecției datelor (de exemplu, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelorcucaracterpersonalșiprotecțiaviețiiprivateînsectorulcomunicațiilorelectronice,astfelcumafostmodificată). 
Aceastănotădeinformare(Nota)arecașiscopinformareaPersoanelorVizate(astfelcumacesteasuntdefinitelaart.1
demaijos)șiaaltorpersoaneinteresatecuprivirelaprelucrărilededatepecareANPlerealizeazăatuncicândacestea
interacționează cu ANP, ca de exemplu: când contractează servicii ANP sau sunt interesate de serviciile ANP,când
viziteazălocațiileANP,cândnavigheazăpesite-ulANP. 
1
 .
D
 EFINIȚII 
a) Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă. O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin
raportarealaanumițiidentificatoricumarfinume,seriebuletin,adresă,adresadee-mail,sauprinraportarealaunulsau
maimulțifactorispecifici:fizici,fiziologici,genetici,mentali,economici,culturalisausocialiaiaceleipersoanefizice. 
b)ANP/Noi/OperatordeDateînseamnăAPANOVAPloieștiSRLcusediulînPLOIEȘTI,str.Bobâlna,nr.
10, județul Prahova, cod poștal 100330, având Identificator Unic la nivel European (EUID): OONRC.J29/527/2000,
înmatriculată la Registrul Comerţului cunr.J29/527/2000,codunicdeînregistrareRO13102711.CentruldeRelațiicu
CliențiiestesituatînStr.Bobâlna,nr.10,județulPrahova,programluni-vineriîntreorele08:00-16:00. 
c) Afiliați ANP înseamnă orice societate în care ANP deține, direct sau indirect, controlul conducerii și a
deciziilordemanagement,prindeținereadedrepturidevot,contractualsauînoricealtmod. 
d)GrupulVeoliaînseamnăgrupuldesocietățidincareANPfaceparteșicareesteprezentăînRomâniaprin
mai multe societăți care activează în domenii precum furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, a
energieișiconstrucții. 
e)Terțînseamnăopersoanăaltadecâtdumneavoastră,ANPsauoentitatecareprelucreazădatecucaracter
personalpeseamanoastră. 
f) Servicii înseamnă a) Serviciile de bază reprezentând servicii de alimentare cu apă potabilă şi/sau de
canalizareșib)ServiciileConexefurnizatedeANP. 
g) Clienții ANP înseamnă utilizatorii sau beneficiarii Serviciilor ANP (persoane fizice sau persoane fizice
autorizate,asociațiideproprietari,instituțiipublice,agențieconomici). 
h)P
 otențialiiCliențiANPînseamnăacelepersoanecarefacdemersuripentrucontractareaunorServiciiANP. 
i)Persoanevizate/Dumneavoastrăînseamnăpersoanelefizice/persoanefiziceautorizatealecărordatecu
caracter personalsuntprelucraredeANPconformacesteiNotedeInformare.Aceastădefinițieinclude:a)Persoanele
fizice și persoanele fizice autorizate, clienți ai Serviciilor ANP; b) reprezentanții Asociațiilor de Proprietari, care
contracteazăServiciiANPpentrulocatariiunuiimobil;c)membriiAsociațiilordeProprietaricarebeneficiazădeServicii
ANP;d)reprezentanțiiInstituțiilorPublicesauaiagențiloreconomicicare,înbazamandatului,reprezintăCliențiiANP;e)
utilizatorii site-ulANP(https://www.apanova-ploiesti.ro/);f)PotențialiiCliențiANP;g)altepersoanefizicesaupersoane
fiziceautorizatealecărordatesuntprelucratecaurmareautilizăriiServiciilor ANPdecătreaceștiasaualtepersoane. 
j) Notadeinformareprivindprelucrareadatelorcucaracterpersonalînseamnăacestdocumentcutoate
modificărileșisuplimentelesale 
k)Site-ulANPînseamnăpaginaoficialăonlinedeținutădeANPcarepoatefiaccesatălaurmătoareapagină
deinterneth
 ttps://www.apanova-ploiesti.ro/ 
2.
O
 PERATORULDATELORDUMNEAVOASTRĂ 
Operatorul Datelor dumneavoastră cu caracter personal este APA NOVA Ploiești SRL, având datele de identificare
menționate la Capitolul 1 de mai sus, societate membră a Grupului VEOLIA. ANP este operatorul serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Ploiești (denumit în cele ce urmează „Serviciul Public”), în baza
Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi aserviciuluidecanalizareîn
MunicipiulPloiești(„ContractuldeConcesiune”),semnatladatade14iunie2000. 
PrinContractuldeConcesiune,MunicipiulPloiești,încalitatedeConcedent,aacordatANP,încalitatedeConcesionar,
dreptul exclusiv de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apa sidecanalizareinMunicipiulPloiești,inclusiv
dreptulșiobligațiadeaadministra,deaexploatașideaintretineinfrastructuratehnico-edilitarăaferentăServiciuluiîn
ariaadministrativ-teritorialăaorașuluiPloiești. 
Învirtuteacalitățiisale, ANPareoseriedeobligațiifațădeConcedentșidiverseinstituțiipublice(cumarfi,darfărăase
limitala,AutoritateaNaționalădeReglementarepentruServiciileComunitaredeUtilitățiPublice–A.N.R.S.C.,autoritățile
fiscalecompetente)cedecurgdinContractuldeConcesiuneși/saudinlegislațiaspecificăaplicabilă,acărorîndeplinire
poateimplicadivulgareaDatelorcucaracterpersonalaleclienților(cumarfi,darfărăaselimitala,nume,prenume,cod
client, adresă, date privind locul de consum, telefon, adresă e-mail, evoluție index, informații privindinteracțiuneacu
ANP). 
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3.
D
 EUNDEAVEMDATELEDUMNEAVOASTRĂ? 
3.1Directdeladumneavoastră,înurmătoarelesituații: 
-atuncicândsemnațiuncontractdeServiciidirectcuANPalcăruibeneficiarsuntețiînmoddirect; 
-atuncicânddepunețioplângeresauosolicitarecătreANP; 
-atuncicândvizitațilocațiileANPsauparticipațilaevenimenteorganizatedeANP; 
-atuncicândvizitațisite-ulANP; 
-atuncicândsuntețireprezentantulunuiClientANP(asociațiideproprietari,instituțiipublice,agențieconomici). 

3.2Indirect,înurmătoarelesituații: 
- ați depus o sesizare / reclamație către o autoritate sau instituție publică și suntem contactați de aceasta pentru
furnizareaunuipunctdevedere; 
-suntețiparteîntr-unlitigiuîncaresuntemșinoiparte; 
-primiminformațiidespredumneavoastrădelaCliențiinoștrisaudelaClienții/PotențialiiCliențiANP(persoanefizice
sau juridice). De exemplu, când un Potențial Client solicită furnizarea Serviciilor ANP,Noiputemsolicita(i)dovada
dețineriidreptuluideproprietatesaudefolosințăasupraspațiuluiundeacestadoreștefurnizareaServiciilorANPsau
(ii) o procura de la ceilalți coproprietari. Înmodimplicit,acestedocumenteconținatâtdateleClienților/Potențialilor
CliențiANP,câtșicelealealtorpersoane,cadeexemplu:dateledeidentificarealefostuluiproprietar(atuncicândse
prezintăuncontractdevânzare),datelecoproprietarilor(atuncicândsedepuneoprocurăcătreANP); 
-dinconsultareaunorbazadedatepublice(ex.RegistrulComertului); 
-delaautoritățisauinstituțiipublice; 
-cândrealizăminvestigațiisauaudituriinterne,dateledumneavoastrăpotfioferitedeconsultanțiisauangajațiinoștri
înscopulclarificăriisituațieiinvestigate. 

2.
D
 REPTURILEDUMNEAVOASTRĂ 
4.1
D
 espredrepturiledumneavoastră 
AtuncicândviseprelucreazăDatecucaracterpersonal,avețianumitedrepturifundamentalepecarelevomdetaliamai
jos. 
Esteimportantsăsubliniemcădrepturileconferitedelegislațienusuntdrepturiabsolute–eletrebuieîntotdeaunasăfie
echilibrate în funcție de circumstanțele în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de operatorul de date, măsurile
tehnice și organizatorice implementate în legătură cu prelucrarea datelor, scopurile pentru care sunt prelucrate și
temeiurile pe care se întemeiază prelucrarea. Există circumstanțe în care operatorul de date ar putea avea motive
întemeiatepentruarefuzaosolicitaredinparteapersoaneivizate.Totodată,prinexercitareadrepturilordumneavoastrănu
artrebuisăfieafectateînmodnegativdrepturileșilibertățilealtorpersoanevizate. 
4.2
Cum va puteți exercita drepturile. Biroul Ofițerului de Protecție a Datelor. Autoritatea pentru Protecția
Datelor(ANSPDCP) 
Dupăcumvețivedeamaijos,anumitedrepturipotfiexercitateextremdesimplu(ex.Dreptuldeavăopuneprelucrărilor
de date prin tehnologiile de tip cookies) însa pentrucelelaltesituațiicânddorițisăvăexercitațidrepturile,vărugămsă
depuneţiocererescrisă,datatășisemnatădecătredumneavoastrălaadresadecorespondență:StradaBobâlnanr.10,
Ploiești,JudeţulPrahova,România-RegistraturaGenerală.Recomandareanoastrăestesăutilizațiformularultipizatpe
careîlputețiaccesapehttps://www.apanova-ploiesti.ro/. 
Deasemenea,putețicontactașibiroulOfițeruluideProtecțieaDatelor,printransmitereaunuiemaillaadresadeemail:
ro.anp.dpo@veolia.com. 
Atuncicândprimimosolicitaredeladumneavoastră,facemtoateeforturilepentruatratacuprioritateșiînsensulsolicitat
de persoana vizată, însă dacă veți fi nemulțimit de răspunsul nostru și soluția oferită, puteți contacta Autoritatea
NaționalădeSupraveghereaPrelucrăriiDatelorcuCaracterPersonal(ANSPDCP),alecăreidetaliileputețigăsipe
www.dataprotection.ro. 
4.3.  Dreptuldeafiinformatcorectșicomplet 
În vederea informării Persoanelor Vizate cu privire la prelucrarea datelor lor, ANPvafacetoatedemersurileposibileși
rezonabilepentruaducerealacunoștințadumneavoastrăaprezenteiNotedeinformareconformart.13și14dinGDPR
(dupăcumestecazul).Printremetodeledeinformareenumerămurmătoarele: 
a)p
 ublicareaacesteiNotedeinformarepeSite-ulANP. 
b)transmiterea acestei Note de informare lamomentulsemnăriicontractuluideServiciiANPsau,atuncicândPersoana
VizatănuesteparteacontractuluideServiciiANP,transmitereaNoteideinformareprinintermediulCliențilorANP 
c)informareapersoaneivizatecuprivirelaprevederileacesteiNotedeinformare,celtârziuînmomentulprimeicomunicări
cătrePersoanaVizatăsaucelmaitârziuladatalacaredatelesuntdivulgatepentruprimaoarăunuiTerț 
d) e
 xistențaacesteiNotedeinformarelasediulANP,laBiroulRelațiiClienți. 
4.4. D
 reptuldeacces 
AcestdreptreprezintădreptuldeaprimidelaANPconfirmareacăviseprelucreazădatelecucaracterpersonal,precum
șiaccesullaoseriedeinformații,cumarfi,darfărăaselimitala,categoriilededatecucaracterpersonalvizate,scopul
prelucrării,perioadapentrucaresepreconizeazăcăvorfistocatedatelecucaracterpersonalsaucriteriileutilizatepentru
stabilireaperioadei. 
4.5. D
 reptullarectificare 
Acest dreptreprezintădreptuldeasolicitacorectarea,fărăîntârzierenejustificată,ainexactitățilorsauadatelorcarenu
maisuntactuale,precumșidreptuldeaobținecompletareadatelorcucaracterpersonalcaresuntincomplete. 
AcestdreptesteasociatnunumaiuneiobligațiiînsarcinaANP,câtșiuneiobligațiiadumneavoastră,aceeadeneinforma
cuprioritateatuncicândintervinmodificăriîndateledumneavoastrăsauîndateleexistenteîncontractuldeServiciiANP
(cadeexemplu,schimbareatitularului,aadreseidecorespondenţă,anumăruluidepersoanedinimobilsauasuprafeţei
imobilului).
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Dorim să vă asigurăm de faptul că Apa Nova Ploiești respectă toate prevederile legale în vigoare, precum și toate drepturile persoanelor vizate,
asigurându-se de prelucrarea datelor dumneavoastrăcucaracterpersonalînsiguranță,prinimplementareaunorproceduriinterneriguroase,darşiacelor
mai avansate metode de securitate informatică. De asemenea, vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor cu
caracter personal ce vă privesc și care sunt cuprinse în documentele, corespondența în orice format purtată cuApaNovaPloiești,dinmomentulîncare
acesteav-aufostcomunicatedesocietate.
 

4.6. D
 reptullaștergereadatelordumneavoastrăcucaracterpersonal.PoliticaderetențieANP 
Avețidreptuldeanesolicitasăștergemdatelecucaracterpersonalpecareledeținemînlegăturăcudumneavoastră,în
anumitecircumstanțe. Acestdreptmaiestecunoscutșica„dreptuldeafiuitat”și,deregulă,seaplicănumaiînanumite
condiții,c umarfiîncazulîncaredatelepersonalenumaisuntnecesareînscopulîncareaufostcolectateinițial. 
VăasigurămcăANPaimplementatoPoliticăDeRetențieadateloraplicabilălanivelultuturoractivitățilordeprelucrare
și a sistemelor în care exista date. Politica de retenție este cunoscută de personalul ANP și impune aplicarea unor
termene stricte de păstrare a datelor, cât și implementarea unui set de măsuri cu privirelaminimizareaaccesuluila
datelec ucaracterpersonal. 
 oduzual,ANPpăstreazadateledumneavoastră 
Înm
a) Pedurataexecutăriirelațieicontractualecudumneavoastră(dateledumneavoastrăfiindnecesarepentruacestscop),
la care se adaugă o perioadă rezonabilă(exemplu,termenuldeprescripțiede3ani),înfuncțiededateleșiscopurile
pentrucaresuntprelucrate
b) Pedurataimpusădelegislațiaînvigoare(exemplu,facturiledeserviciisepăstreazăînconformitatecureglementările
financiarfiscaledela5pânăla10anidelaemitere,iardatelecolectatedinînregistrărivideosepăstreazăpeodurată
demaxim30dezile)
c) Pe durata existenței unui litigiu/dispute/investigații/proceduridepunereînexecutareauneihotârâri,lacarese
adaugăoperioadărezonabilă(exemplu,termenuldeprescripțiede3ani),înfuncțiededateleșiscopurilepentrucare
suntprelucrate
d) Datele colectate prin intermediul cookies și a altor tehnologii similare se vor păstra înconformitatecupoliticade
cookiesdisponibilăpesite-ulANP
e) D
 atelec
 olectateprinintermediulcamerelordesupravegherevideo–30deziledeladataînregistrării
4.7. D
 reptuld
 eavăopuneprelucrării
Dreptul de opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația
dumneavoastrăparticulară,săvăopunețicadateledumneavoastrăcucaracterpersonalsăfacăobiectuluneiprelucrări,
cuexcepțiacazurilorîncareexistămotivelegitimeșiimperioasecaresăjustificeprelucrareașicareprevaleazăasupra
intereselor,drepturilorșilibertățilordumneavoastrăsauîncazulîncarescopulesteconstatarea,exercitareașiapărarea
unuidreptîninstanță.
Înmodconcret:
a) văputețiopunetuturorprelucrărilordedatebazatepeconsimțământ,înoricemoment.Înmoduzual,prelucrărilede
date bazate pe consimțământ sunt cele care vizează anumite activități de marketing și publicitate (ex. Prin apel la
serviciulRelațiicuCliențiisautransmitereaunuisolicităriscrise),prelucrăridedatecaurmareautilizăriiunortehnologii
de tip cookies non-esențiale (detalii în Politica de cookies accesibilă pe https://www.apanova-ploiesti.ro/politica de
utilizareacookie-urilor.Opozițiadumneavoastrădeprelucrareadatelorvaatrageîncetareaprelucrării.Înunelecazuri,
dinmotiveoperaționale,modificareapreferințelorsevarealizaîntr-untermenrezonabil,comunicatcătredumneavoastră
b) puteți obiecta la prelucrările de date realizate în temeiul interesului legitim al ANP, în funcție de situația
dumneavoastră concretă. Dupăanalizareacereriidumneavoastrăvomdecidedacăinteresulnostrulegitimprevalează
fațădeintereseleșilibertățilordumneavoastrășivăvominformaînacestsens.
4.8. D
 reptuld
 eanufisupusunuiprocesdecizionalindividualautomatizat
Acestdreptreprezintădreptuldumneavoastrădeanufaceobiectuluneideciziisaumăsuriluateexclusivpebazaunei
prelucrăriautomate,denaturăaproduceefectejuridicecareprivescpersoanadumneavoastrăsauvăafecteazăînmod
similarîntr-omăsurăsemnificativă.
5.
D
 ATELEPECARELEPRELUCRĂMDESPREDUMNEAVOASTRĂ
Înfuncțiedecategoriapersoanelorvizatedincarefacețiparte,ANPprelucreazăurmătoarelecategoriidedate(inclusiv
datecucaracterpersonal):
a)
Date de Identificare ale Clienților ANP, respectivdatelecuprinseînactuldeidentitatealClientului(numele
complet,adresadedomiciu,seriașinumărulactuluideindentitateșicodulnumericpersonal)sauînactuldeînregistrare
a companiei (număr de înregistrarefiscală,sediulsocialsaulocațiadefurnizareaServiciilor,inclusivcopiaactuluide
înregistrare a Clientului), numele reprezentantului și a persoaneiîmputerniciteînrelațiacuANP,semnăturaClientului
persoanăfizicăsauapersoaneiîmputerniciteînrelațiacuANP(dupăcaz);
b)
DateProfesionalealeCliențilorANP,respectivdatelecuprivireladomeniuldeactivitatealCliențilorpersoane
juridice (codul CAEN principal) și la persoanelor fizice autorizate (Certificat de înregistrare) precum și cu privire la
calificareapersoaneiîmputerniciteînrelațiacuANP(ex.profesiasauocupația)sauareprezentantuluilegal;
c
) Date de Contact, spre exemplu numărul dumneavoastră de telefon, adresa de corespondență și adresa
dumneavoastrădee-mail;
d)
Date Financiare, de exemplu informații cu privire la metoda de plată utilizată pentru plata ServiciilorANP,
comportamentuldeplată,debite,datadeplată,cardulbancarutilizat,bancaemitentă,ordinuldeplată;
e)
Dateledecont/deClient,deexemplunumăruldeclient,serviciilecontractate,valoareaServiciilorfacturate
lunar, consumul mediu (lunar sau zilnic), dacă sunteți clientul altor companii Veolia din România, statusul contului
dumneavoastrădeclient(dacăsuntețiclientactiv,suspendat,deconectat);
f)
Date pentru gestionarea Relației cu Clienții, deexempludatealevizitelordumneavoastrăînsediileANP,
istoricul plângerilor și reclamațiilor, sesizări cu privire la Serviciile ANP (ex. deranjamente sau disfuncționalități),
solicitărilecuprivirelaprelucrareadatelorcucaracterpersonal;
g)
DatepentrugestionareaDisputelor/Litigiilor,deexempluistoriculdisputelor/litigiilorpecareleavețicu
ANP sau Afiliații ANP, calitatea pe care o aveți în dosar îndispute/litigii(ex.pârât,reclamant,intervenient,martor),
obiectuldosarului,stadiuldosaruluișidatelecuprinseîndosar;
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h
Date colectate de Cookies sau tehnologii similare, respectiv da
 tele rezultate din navigarea dumneavoastră pe
Site-ulANP.AcestedatesuntprelucratepentruutilizatoriiSite-uluiAPANOVAPloiești,indiferentdacăaceștiaaucalitateade
CliențiANP.Pentrudetalii,consultațiPoliticadecookiesh
 ttps://www.apanova-ploiesti.ro/politicadeutilizareacookie-urilor. 
i)
Date privind utilizarea Serviciilor ANP, de exemplu detalii cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a
ServiciilorANP,locațiaundeleutilizați,volumuldeapăconsumat,etc.;
j)
DatedeMarketingșiPublicitate,respectivdateprivindpreferințeledumneavoastrădeaprimimesajecucaracter
comercialcuprivirelaserviciileANP;
k)
Date Deduse, de exemplu putem anticipa datalacarefacețioplatăaServiciilorsaumetodadeplatăutilizată,în
funcțiedeistoriculdeplatăsaumetodadeplatăutilizatăcurecurență,sauconsumuldumneavoastrămediuzilnic,lunar,anual
deapă;
l)
Date de Sănătate, pe care le prelucrăm pe bază de consimțământ atunci când ne solicitați, invocând situații
medicale,anumitefacilitățifinanciare.
6.
T
 EMEIURILEP
 ENTRUPRELUCRAREADATELORCUCARACTERPERSONAL
Înfuncțiedescopulșicategoriilededateprelucrate,ANPîșiîntemeiazăoperațiuniledeprelucrarepeunuldintretemeiurilede
maijos:
a)
Prelucrareaestenecesarăpentruafacedemersuriînaintedeîncheiereaunuicontract,câtșipentruîncheiereasau
executareaunuicontractlacaredumneavoastrăsuntețiparte;
b)
P
 relucrareae
 stenecesarăînvederearespectăriiuneiobligațiilegaleaANP;
c)
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale ANP sau ale unui terț, cuexcepțiacazurilorîncare
intereselesaudrepturileșilibertățiledumneavoastrăfundamentaleprevaleazăasupraacestorinterese;
d)
Prelucrareaestenecesarăînvedereaprotejăriiintereselorvitalealedumneavoastrăsaualealteipersoanefizice;
e)
Prelucrareaesteefectuatăîntemeiulconsimțământuluidumneavoastră.
Maijos,vomdetaliapentrufiecarescopînpartetemeiulpentruprelucrareadatelor.
7.
S
 COPURILEP
 ENTRUPRELUCRAREADATELORCUCARACTERPERSONAL
7.1
F
 urnizareaS
 erviciilorANPșiexecutareacontractului
Cu titlu de exemplu, prelucrările de date din această categorie sunt generate de următoarele operațiuni pe care ANP le
realizează:
● VerificareadreptuluipecareîlavețiasupraspațiuluiundesolicitațifurnizareaServiciilorANP.
● Preluareac omenziișiconfirmareaacesteiacudumneavoastră
● Verificareabransamentelorlalocațiasolicitatadedumneavoastră
● Semnareac ontractului
● Verificărilarețeauadeapășidecanalizare
● Transmitereademesaje(prinapeltelefonicsauemail)cuprivirelastadiuluneicomenzisauauneilucrări
● Transmiterea de informări cu privire laServiciilecontractate–cadeexemplu,infomăricuprivirelamodificărileaduse
termenilorcontractuali,tarifelorpentruuneleServicii,modificăriaduseacestuidocument
● Retențiaș iarhivareadocumentelorcontractuale
Datele prelucrate înacestscopsunt:DatedeIdentificare;DateProfesionale;DatedeContact;DateFinanciare;Datede
cont/ de Client; Date pentru gestionarea Relației cu Clienții; Date privind utilizarea Serviciilor ANP; Date de Marketing și
 atedeSănătate 
Publicitate;D
Temeiurilepecarenebazămoperațiuniledeprelucraresunt: a)încheiereașiexecutareacontractuluicudumneavoastră;
b) respectarea obligațiilor legale ale ANP prevăzute de legislația privind protecția consumatorilor și protecția datelor cu
caracter personal atunci când vă trimitem informările referitoare la modificările aduse termenilor contractuali sau acestui
document;c)interesullegitimalANPpentruaasigurafuncționalitateaserviciilorsalelacelemaiînaltestandarde.
Înbazainteresuluinostrulegitimvomfolosidateledvs.decontactșipentruavăinformacuprivirela:a)inițiativelesociale
întreprinsedeANP;b)noifuncționalitățisaufacilitățialeServiciilornoastre(exemplu,posibilitateaactivăriifacturiielectronice);
c) modificărisauîmbunătățirialeServiciilorANPsaualeSite-uluiANP;d)premiisaucertificăriobținutedeANP;e)pentrua
vătransmiteinvitațiipentruaparticipalaevenimenteorganizatedeANPsauAfiliațiisăisaulacareANPesteparte.
Considerăm acest tip de mesaje ca fiind de curtoazie sau funcționale (după caz),cuungradminimdeintruziuneînviața
dumneavoastrăprivată,avândcașiscop,a)pentrudumneavoastră,omaibunăînțelegereaServiciilorANP,iarb)pentruNoi,
creștereagraduluidetransparențăfațădeCliențiiANP.Dacă,însă,vețisolicitaexcludereadumneavoastrădelaprimireaunor
astfeldemesaje,vomoperarestricțiadeutilizareadatelordumneavoastrăînacestscop.
7.2
F
 acturareaș
 iprocesareaplăților,colectareacreanțelor,cesionareacreanțelor
Cu titlu de exemplu, prelucrările de date din această categorie sunt generate de următoarele operațiuni pe care ANP le
realizează:
● E
 mitereaș
 itransmitereafacturilor
● P
 rocesareap
 lățilorpentruserviciilecontractate,reeșalonărilaplată
● Transmiterea de mesaje (prin apel telefonic sau email) cu privire la data scadenței, valoarea sumelor datorate,
consecințeleîntârzierilorlaplată,confirmărideplată,
● Contactarea dumneavoastră(prinemailsauprintelefon)înscopulprogramăriivizitelorpersonaluluiANPpentrucitirea
contorului
● Colectaread ebitelorrestante
● Cesionareac reanțelorcătreterți,cazîncarevețifinotificatiarANPvatransmitedatelenecesarepentruacestscop
● E
 xecutareas
 ilităacreanțelorprinintermediulexecutorilorjudecătorești
● Suspendareas erviciilorsaudeconectareapermanenta
● R
 ealizaread
 eprofilurișipredicțiideplată
● Arhivareaistoriculuideplată,ainformațiilorșidocumentelordoveditoare.
P
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Dorim să vă asigurăm de faptul că Apa Nova Ploiești respectă toate prevederile legale în vigoare, precum și toate drepturile persoanelor vizate,
asigurându-se de prelucrarea datelor dumneavoastrăcucaracterpersonalînsiguranță,prinimplementareaunorproceduriinterneriguroase,darşiacelor
mai avansate metode de securitate informatică. De asemenea, vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor cu
caracter personal ce vă privesc și care sunt cuprinse în documentele, corespondența în orice format purtată cuApaNovaPloiești,dinmomentulîncare
acesteav -aufostc omunicated
 es ocietate.



Dateleprelucrateînacestscopsunt:DatedeIdentificare;DateProfesionale;DatedeContact;DateFinanciare;Date
decont/deClient;DatepentrugestionareaRelațieicuClienții;DatepentrugestionareaDisputelor/Litigiilor;Dateprivind
utilizareaServiciilorANP. 
Temeiurile pe care ne bazăm operațiunile de prelucrare sunt: a)executareacontractuluiatuncicândvăfacturăm
serviciile achiziționate conform contractului, la tarifele prevăzuteîncontract;b)respectareaobligațiilorlegalealeANP
prevăzute de b1.legislația fiscală atunci când emitem facturile pentru serviciib2.delegislațiaprivindarhivareaatunci
când vă reținem și vă arhivăm documentele fiscale; b3. Codul Civil atunci cândvănotificămcuprivirelacesionarea
creanței către un terț; c) interesul legitim al ANP pentru c1. realizarea și desfășurarea activităților de colectare a
creanțelor,c2.pentruavătransmiteinformăricuprivirelaemitereafacturilor,sumelorrestante,confirmărilordeplatăși
c3.pentruvânzareacreanțelorcătreterți,cuinformareaprealabilăadumneavoastră,încondițiileCoduluiCivil. 

7.3
G
 estionareaactivitățiideRelațiicuClienții 
Cutitludeexemplu,prelucrărilededatedinaceastăcategoriesuntgeneratedeurmătoareleoperațiunipecareANPle
realizează: 
● A
 ctivitățidetipcallcenter 

●
●
●

Primirea de solicitări, sesizări de la dumneavoastră sau reprezentanții dumneavoastră cu privire la datele cu
caracterpersonal,cuprivirelaServiciileANP,cuprivireladisfuncționalitățialeServiciilor
Formulareaderăspunsuricătredumneavoastră 

Operareaunormodificăricontractualeînbazasolicitărilordumneavoastrăsaucaurmareaunorsesizări(modificări
aledatelordecontact,adreseidecorespondență,activareafacturiielectronice) 
Dateleprelucrateînacestscopsunt:DatedeIdentificare;DateProfesionale;DatedeContact;DateFinanciare;Date
de cont/ de Client; Date pentru gestionarea Relației cu Clienții; Date colectate de Cookies; Date privind utilizarea
ServiciilorANP;DatedeMarketingșiPublicitate 
Temeiurile pe care ne bazăm operațiunile de prelucrare sunt: a) încheierea și executarea contractului cu
dumneavoastră în ceea ce privește obligația de a vă răspunde la sesizări; b) respectareaobligațiilorlegalealeANP
privindprotecțiaconsumatorilorșiprotecțiadatelorcucaracterpersonal;c)interesullegitimalANP,respectiv:c1.pentru
implementareașidesfășurareaactivitățilordegestionareaRelațieicuCliențiișiaactivitățiidecolectareacreanțelorc2.
pentruaanalizaactivitateaconsultanților/angajațilornoștriîninteracțiuneacudumneavoastră 

7.4
F
 raude,dispute,investigațiialeautorităților,aducerealaîndeplinireaobligațiilorlegale 
Cutitludeexemplu,prelucrărilededatedinaceastăcategoriesuntgeneratedeurmătoareleoperațiunipecareANPle
realizează: 
● Gestionareafraudelorlasistemuldeapășicanalizareprecumșigestionareafraudelorșiincidentelordesecuritate
la rețeaua informatică și de securitate ANP, prin transmiterea de documente și informații către organele de
cercetarepenală,mediatori,instanțeledejudecată,părțiledindosar,avocațiicolaboratori; 
● Gestionarea litigiilor sau disputelor de orice fel, prin transmiterea de documente și informații către organele de
cercetarepenală,mediatori,instanțeledejudecată,părțiledindosar,avocațiicolaboratori; 
● Gestionareasolicitărilorprimitedelaautorități/instituții(ex.Poliție,DNA)cuprivirelafurnizareaunordate(inclusiv
datecucaracterpersonal),formulateînbazadrepturilorșicompetențelorpecareacesteautorități/instituțiileauîn
bazalegiișitransmitereacătreacesteadedate(inclusivdatecucaracterpersonal)înbazaevaluăriiprealabilea
legalitățiiuneiastfeldecereri; 
● Gestionareainvestigațiilordesfășuratedeautorități(ex.ConsiliulConcurenței,ANSPDCP,OficiilepentruProtecția
Consumatorilor,AutoritateadeMediu); 
Dateleprelucrateînacestscopsunt:DatedeIdentificare;DateProfesionale;DatedeContact;DateFinanciare;Date
de cont/ de Client; Date pentru gestionarea Relației cu Clienții; Date pentru gestionarea Disputelor / Litigiilor; Date
colectatedeCookies;DateprivindutilizareaServiciilorANP;DatedeMarketingșiPublicitate;DateDeduse. 
Temeijuridic:a)obligațialegalăpentruraportareaincidentelordesecuritateconformGDPRșipentruatransmitedate
și rapoarte către autoritățile de reglementare, b) interesul legitim de a gestiona în mod adecvat disputele și litigiile,
precumșideaneapăradrepturileșiintereseleîncursulacestora.Înfuncțiedeprocedurilespecificeaplicabile,poatefi
necesar,deasemenea,conformlegii,sădezvăluimterțilorinformații(careconținșidatecucaracterpersonal). 

7.5
 ÎmbunătățireaServiciilor,sistemelorșiproceselorinterne  
Cu titlu de exemplu, prelucrările de date din această categorie sunt generate de următoarele operațiuni pe care le
realizeazăANP: 
● RealizareadesondajedeopinieprivindcalitateaserviciilorfurnizatedeANPprincontactareatelefonicăaClienților
ANP; 
● TransmitereadechestionareonlinepentruevaluareainteracțiuniidintredumneavoastrășipersonalulANP; 
● Realizarea unor audituri pentru evaluarea serviciilor, sistemelor, proceselor din cadrul ANP care pot presupune
prelucrareadedateînmodincidentalsauprelucrăridedateagregate; 
● Realizareadeaudituripentruevaluareamoduluiîncareîmputernicițiinostriprelucreazădatelecucaracterpersonal
aledumneavoastră; 
● RealizareadeprofilurișipredicțiicuprivirelamoduldeutilizareaServiciilor. 
Dateleprelucrareînacestscopsunt:DatedeIdentificare;DateProfesionale;DatedeContact;DateFinanciare;Date
de cont/ de Client; Date pentru gestionarea Relației cu Clienții; Date pentru gestionarea Disputelor / Litigiilor; Date
colectatedeCookies;DateprivindutilizareaServiciilorANP;DatedeMarketingșiPublicitate;DateDeduse. 
Temei juridic: interesullegitimdeaevaluașiîmbunătățiServiciile,sistemeleșiproceseleANP,câtșiinteresulnostru
legitimdeaneevaluaparteneriicontractualipentruaoferiserviciidecalitateprinintermediulacestora. 
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7.6
A
 ctivitățidemarketingșipublicitate 
Cutitludeexemplu,prelucrărilededatedinaceastăcategoriesuntgeneratedeurmătoareleoperațiunipecareANPle
realizează: 
● Utilizareadatelordumneavoastrădecontactpentrutransmitereademesajedemarketingșipublicitate,pentruavă
invita să participați la campanii, concursuri, loterii promoționale, pentru a vă promova Serviciile Conexe din
portofoliulANP; 
● Realizareadeprofilurisimple,princombinareaunordatesimpleșiminimale; 
● Activitățidemarketingonline,înbazaacorduluidumneavoastrășiînconformitatecupoliticadeCookies. 
Temei juridic: a) consimțământul dumneavoastră atunci cand utilizăm mijloace automate de comunicare cu
dumneavoastră (ex. SMS/MMS, apeluri automate, emailuriautomate)saucândrealizămactivitățidemarketingonline
prin utilizarea unor anumite tipuri de cookies; b) interesul legitim al ANP atunci când vă vom contacta în scop de
MarketingsiPublicitateprinintermediuloperatorilorumani(apeluritelefonicesauemailuripersonalizate)șiatuncicând
realizămprofilurisimple,înscopuldeaîntelegemodulîncaresuntfolositeServiciileANPșideatransmitecomunicări
comercialeadaptatemoduluidumneavoastrădeconsum. 

8.
D
 ESTINATARIIDATELORDUMNEAVOASTRĂ
Destinatarii datelor dumneavoastră sunt împuterniciții ANP, operatorii independenți sau asociațicucarecolaborămîn
bazaunoracorduriscrise.Categoriilededestinatarisunturmătoarele: 
● CompaniileGrupuluiVeoliadinRomania,atuncicândacesteanefurnizeazăanumiteservicii; 

●
●
●
●
●
●

ParteneriinoștricarerealizeazădiverselucrărisauserviciipentruCliențiinoștri(cadeexemplu:lucrăridereparații,
laboratoaredeanalizăaapei); 
ParteneriidindomeniulIT&C,pecareîicontractămpentrugestionareaserviciuluiinformaticșidesecuritatealANP,
mentenanțaSite-luiANPșiaechipamentelortehnice,stocareaelectronicăadocumentelor,gestionareaserviciului
deemail; 
F
 irmeledecurieratșidetipărire,pecarelecontractămpentru gestionareaprocesuluidefacturareșilivrare; 
Agențiiledecercetareapiețeișiderealizareasondajelordeopinie,pecarelecontractămatuncicândnedorimsă
neîmbunătățimServiciileșisăcunoaștemopiniaCliențilorANPcuprivirelaServiciilefurnizate; 
A
 gențiiledepublicitate,pentrurealizareacampaniilordemarketingșipublicitate; 

Operatorii de comunicații electronice și integratorul de servicii, pentru transmiterea notificărilorprinSMS/email
cătredumneavoastră; 
● A
 utoritățișiinstituțiipublice,instanțeledejudecată; 
● Consultanțiiterți(deex.avocațiexterni,mediatori,auditori,experți),încazurileîncareîiimplicămînlitigiiorialte
activitățicarenecesităexperiențaprofesionalăaacestora; 
● Societățibancare șiintegratoriiserviciilordeplatăcucareavemcolaborăripentruîncasareafacturilordeservicii; 
● Entitățilecarenefurnizeazăsistemuldemonitorizarevideo,inclusivoperatoruldecomunicațiielectronice. 

9.
U
 NDEȚINEMDATELEDUMNEAVOASTRĂ? 
Dateledumneavoastrăpotfiținute: 
a)Înmediudigital,pesistemeleșiserverelenoastresaualepartenerilornoștri,localizateînSpațiulEconomic
European; 
b)Î nformatfizic,înarhivadedateANP,aflatăînPloiești. 

10.
D
 OCUMENTECONEXE 
AceastdocumentfaceparteintegrantăacontractuluideServiciiANPșiesteversiuneaaplicabilăîncepândcudatade
22septembrie2020.Totodată,acestdocumentvineîncompletareaPoliticiideutilizareacookie-urilordepesite-ulANP. 

11.
M
 ODIFICĂRIADUSENOTEIDEINFORMARE 
AducemmodificăriNoteideinformareoridecâteoriseimpune–deexemplu,atuncicândintervinnoiscopuri,noidate
prelucrate,noicategoriidedestinatarisaucândintervinmodificărialelegislațieiprivindprotecțiadatelor,noighidurisau
opiniialeautoritățilorcompetente.Defiecaredatacândvomaducemodificări,acesteavorfievidențiateîncadrulacestui
document.Notadeinformareaplicabilapânăladatade22septembrie2020poateficonsultatăpeSite-ulANP. 
Prinsemnareaacestuidocument,declarcă: 
a)amprimitunexemplaralNoteideinformareprivindprelucrareadatelor,documentpecarel-amcitit; 
b)amfostfostinformatcupriviremodulîncareîmipotexercitadrepturilecuprivireladatelemelecucaracterpersonal,
respectiv prin transmiterea unei solicitări prin intermediul biroului DPO al ANP pe adresa de email:
ro.anp.dpo@veolia.comsauprintransmitereauneisolicitărilaadresaRegistraturiiGeneraleaANPdinPloiești,Strada
Bobâlnanr.10,JudețulPrahova,România. 

Numesiprenume:................................................................ 

Semnatura........................ 

Data:................................ 
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Dorim să vă asigurăm de faptul că Apa Nova Ploiești respectă toate prevederile legale în vigoare, precum și toate drepturile persoanelor vizate,
asigurându-se de prelucrarea datelor dumneavoastrăcucaracterpersonalînsiguranță,prinimplementareaunorproceduriinterneriguroase,darşiacelor
mai avansate metode de securitate informatică. De asemenea, vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor cu
caracter personal ce vă privesc și care sunt cuprinse în documentele, corespondența în orice format purtată cuApaNovaPloiești,dinmomentulîncare
acesteav-aufostcomunicatedesocietate.
 

