Nr. ................................./

/

ÎMPUTERNICIRE C.N. POŞTA ROMÂNĂ
PENTRU REPREZENTARE ÎN RELAŢIA CU
BIROUL VAMAL DE INTERIOR BUCUREŞTI POŞTĂ
SUBSEMNATUL:
NUME/PRENUME* ________________________________________________________________________________
Adresa*: Localitatea ______________________ Strada __________________________________________________
Nr. ______ Blocul ______ Scara ______ Etajul ______ Ap. _____ Sector/Judeţ ____________________________
BI/CI (serie şi număr)* _________/________________________ CNP* ____________________________________
Telefon* _________________________ Fax ______________________ E-mail ________________________________,
în calitate de utilizator de servicii poştale, împuternicesc prin prezenta pe C.N. POŞTA ROMÂNĂ
S.A., cod fiscal RO427410, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/8636/1998, cu sediul social
în Bd. Dacia, Nr. 140, cod poştal 020065, Bucureşti, România, în calitatea sa de Comisionar în Vamă,
autorizat sub nr. 618/2013, să mă reprezinte în relaţia cu Biroul Vamal de Interior Bucureşti Poştă,
pentru efectuarea formalităţilor vamale pentru trimiterile expediate/sosite pe numele meu prin
C.N Poşta Română.

Prezenta împuternicire este valabilă pe perioadă nedeterminată până când emitentul îşi exprimă
în scris încetarea

valabilităţii ei.

Data …………………….…...
(ziua/luna/anul)

...............................................................................
(nume/prenume/ semnătura/)

Împuternicirea de mai sus trebuie completată clar, lizibil, cu litere mari. Câmpurile marcate cu steluţă
(*) sunt obligatorii. Vă rugăm, de asemenea, să atasati fotocopia Cărţii de Identitate cu menţiunea
“conform cu originalul”, urmată de numele în clar şi de semnătura Dvs.
C.N. Poşta Română S.A, în calitate de Comisionar în Vamă autorizat cu nr. 618/2013, prelucrează datele Dvs. cu caracter
personal, cu scopul întocmirii în numele Dumneavoastră a formalităţilor de vămuire aferente trimiterilor poştale
extracomunitare. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare prestării serviciilor furnizate de către C.N. Poşta
Română S.A. Refuzul Dvs. de a permite prelucrarea acestor date de către noi, întarzie îndeplinirea formalităţilor vamale, iar prin
comunicarea acestor date către noi vă exprimaţi consimţământul ca datele dumneavoastră să fie folosite în scopul mai sus
precizat, respectiv întocmirea, în numele dumneavoastră, a formalităţilor de vămuire asupra bunurilor importate/exportate prin
trimiteri poştale. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai Autorităţii Vamale,
respectiv Biroul Vamal de Interior Poştă, în scopul îndeplinirii formalităţilor vamale aferente trimiterilor poştale extracomunitare.
Conform 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 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice, C.N. Poşta Română S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi
numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei
dumneavoastră ori o altă persoană. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la acces, de intervenţie asupra datelor şi
de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal
care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată
şi semnată la orice subunitatea poştală. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei.

