
 

 

 

 IMPUTERNICIRE   

PENTRU REPREZENTARE IN RELATIA CU  

BIROUL VAMAL POSTA 

 
 

 

Subscrisa ……………………………………………………………….……................,  

cu sediul social în localitatea ................................., Str. ................................................, 

Nr….., Bl......, Sc........, Ap......, Sector/Judet.................., Romania, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J / ...... / ............. / ............, CIF ......................................., reprezentată 

legal de Dl. / Dna.……………...…………......................, având calitatea de 

…………………………, împuternicim prin prezenta pe C.N. POSTA ROMANA S.A., cod 

fiscal RO427410, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/8636/1998, cu sediul 

social în Bd. Dacia, Nr. 140, cod postal 020065, Bucuresti, Romania, în calitatea sa de 

Comisionar în Vamă, autorizat , să ne reprezinte direct în relaţia cu Biroul Vamal de Interior 

Posta, pentru a întocmi acte şi a îndeplini formalităţile in numele nostru prevăzute în 

reglementările vamale, conform Art. 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952 / 2013 

si in conditiile Art.77 alineatul (3).  

 

 

 

Data …………………….…...                            ............................................................. 
                     

 

 

 
 
C.N. Poşta Română S.A., în calitate de Comisionar în Vamă autorizat cu nr. 626/2013 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 İnterior Postă, în scopul îndeplinirii formalităţilor vamale aferente trimiterilor poştale extracomunitare. 
Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, C.N. Posta Romana S.A. 
administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați 
despre dumneavoastră. Totodata, conform acestui regulament, Dvs. aveţi urmatoarele drepturi: dreptul de a solicita informatii 
despre modul in care se vor utiliza datele personale, aveti dreptul de a avea acces la date, dreptul la rectificarea datelor cu 
caracter personal, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 
opozitie precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si profilare. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti 
completa si transmite formularul "Cerere de exercitare a drepturilor prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016” postat pe 
website-ul C.N. Posta Romana in sectiunea "Formulare necesare pentru comisionariatul vamal –persoane 
fizice" https://www.posta-romana.ro/a761/servicii-destinatari/comisionariat-vamal/comisionare -vamala-persoane-fizice-si-
juridice/comisionare-vamala-persoane-fizice.html De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plangere la 
autoritatea de supraveghere si dreptul de a vă adresa justitiei, in caz de incalcare a drepturilor ocrotite de Regulamentul UE nr. 
679/2016.. Pentru mai multe informatii despre protectia datelor puteti consulta website-ul www.posta-romana.ro. 

 

 

https://www.posta-romana.ro/a761/servicii-destinatari/comisionariat-vamal/comisionare%20-vamala-persoane-fizice-si-juridice/comisionare-vamala-persoane-fizice.html
https://www.posta-romana.ro/a761/servicii-destinatari/comisionariat-vamal/comisionare%20-vamala-persoane-fizice-si-juridice/comisionare-vamala-persoane-fizice.html
http://www.posta-romana.ro/

