Cantitate maxima 5 TO
/persoana, achizitionata in
decurs de un an ( perioada
mai 2022 – mai 2023)

Pret cu TVA inclus: 1500

RON/TO

Valabil pentru platile facute incepand cu data de 09.05.2022

CERERE ACHIZITIE COCS SORTAT DE UZ CASNIC
Subsemnatul

____________________________________

_____________________________ Strada (Nr. ,Bloc)

domiciliat

in

(Oras,

Com.,

Sat)

______________________________________

posesor al actului de identitate ______ Seria _____ Nr.________________ eliberat la data de
________________ de catre _______________________ CNP ________________________, titular al
contului bancar nr. _____________________________________, deschis la _____________________,
va rog sa-mi aprobati cumpararea cantitatii

de _____ tone pentru consum in gospodarie, dar nu mai

mult de 5 tone de cocs, in perioada cuprinsa intre luna martie a anului in care formulez cererea si luna
martie a anului urmator.

PLATA PRETULUI
Mentionez ca in data de _____________ am depus suma de _______________ RON , reprezentand
echivalentul cantitatii de cocs pe care doresc sa o achizitionez, la sucursala bancii/postei
___________________ din localitatea ______________ conform foii de varsamant/OP nr. ____ din data
de ____________ , in contul Rompetrol Rafinare SA RO39RZBR0000060000647166 deschis la Raiffeisen
Bank SA, cu mentionarea in detaliile platii a numelui si CNP-ului personal, astfel incat datele ce se
regasesc pe dovada platii sa corespunda cu cele din actuala cerere.
Programare
Pentru comunicarea datei programarii pot fi contactat la urmatoarele nr. de telefon
______________________

,

______________________

sau

la

adresa

de

email:

______________________
(nu suntem responsabili de lipsa comunicarii programarii in cazul in care nu puteti fi contactat sau datele de contact sunt
incorecte /indescrifrabile)
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IMPUTERNICITUL (MANDATARUL) SUBSEMNATULUI

Prin prezenta, imputernicesc pe dl. _____________________ , avand domiciliul in ________________ ,
identificat cu CI Seria ________ , eliberat de __________________________ la data de _____________,
pentru:
-

a depune cererea si documentele aferente la registratura societatii Rompetrol Rafinare SA;

-

a ridica dispozitia de livrare

-

a prelua cantitatea de cocs mentionata pe dispozitia de livrare si pentru a o transporta la locatia
indicata de mine.

Daca nu voi avea niciun mandatar, voi mentiona pe cerere in dreptul numelui mandatarului :
NU E CAZUL.
Declar ca :
-

am informat persoana mandatarului despre scopurile in care ii vor fi prelucrate datele cu
caracter personal (nume, prenume, domiciliu, seria si numarul actului de identitate, calitatea
de imputernicit) de catre Rompetrol Rafinare SA;

-

sunt de acord ca Rompetrol Rafinare SA sa primeasca din partea mea dreptul de a procesa
datele cu caracter personal (nume, prenume, domiciliu, seria si numarul actului de identitate,
calitatea de imputernicit) ale mandatarului meu.

-

sunt informat ca Rompetrol Rafinare SA va: (i) colecta, gestiona si stoca datele cu caracter
personal ale mandatarului meu primite de la mine in stricta confidentialitate, evitand accesul,
utilizarea, dezvaluirea neautorizate sau pierderea acestora; (ii) utiliza datele cu caracter
personal ale mandatarului meu primite de la mine doar pentru punerea in executare a prezentei
cereri de achizitie cocs; (iii) nu va vinde, instraina, transfera, distribui, inchiria sau dispune in alt
fel de datele cu caracter personal, primite pentru scopurile sale personale, in beneficiul sau sau
al altor persoane;
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MIJLOCUL DE TRANSPORT
Mijlocul de transport cu care se va realiza transportul are numarul de inmatriculare
_____________________ si este apt sa incarce cantitatea de cocs achizitionata fara a depasi masa
maxima autorizata de incarcare mentionata in talonul auto ( NU se accepta incarcarea in masini de mare
tonaj).
Inteleg si sunt de acord ca necompletarea cererii in mod corect, cu datele mele de identificare si de
contact va atrage imposibilitatea executarii cererii de fata de catre Vanzator. De asemenea, inteleg ca
nementionarea in cerere a unui mandatar, va determina imposibilitatea ridicarii produsului de o alta
persoana decat titularul cererii, personal. Inteleg si sunt de acord ca doar mijlocul de transport al carui
numar de inmatriculare a fost indicat in prezenta cerere va avea acces pe platforma Petromidia pentru
ridicarea cantitatii de cocs platita.
Declar ca sunt titular al contului bancar nr. ______________________________ deschis la
__________________, si sunt de acord ca , in situatia in care intervine necesitatea de a mi se restitui, in
tot sau in parte, suma achitata de catre subsemnatul cu titlu de pret, Rompetrol Rafinare SA va putea
varsa respectiva suma in acest cont bancar.
CONDITII DE LIVRARE COCS SORTAT PENTRU UZ CASNIC:
1.

Livrarea produsului se face pe baza de receptie cantitativa si calitativa la sediul Vanzatorului Rompetrol
Rafinare, in prezenta Cumparartorului sau delegatului Cumparatorului, functie de stocul disponibil al
Vanzatorului, pana cel mai tarziu, la data de 31.03.2023. In situatia imposibilitatii livrarii produsului pana la
termenul mentionat sau la o alta data comunicata Cumparatorului (revizii tehnice programate, opriri
accidentale, situatii de forta majora), Vanzatorul ROMPETROL RAFINARE este exonerat de orice raspundere
cu privire la neindeplinirea obligatiei de livrare a produsului solicitat prin prezenta cerere, pana la termenul
mentionat anterior.

2.

Mijlocul de transport trebuie sa fie de genul camion cu tonaj maxim de 5 tone si care sa poata incarca
cantitatea achizitionata fara a depasi masa maxima mentionata in documentul masinii. Va fi permis accesul
numai cu prelata acoperitoare a caroseriei.

3.

Accesul mijlocului de transport este permis doar in conditiile respectarii legislatiei romane in vigoare (ITP,
Asigurare, etc), conform prevederilor procedurii de Acces pe Platforma Petromidia

4.
5.

Se interzice efectuarea de manevre la incarcare, care ar putea conduce la situatii de poluare accidentala.
Viteza maxim admisa in incinta sediului Vanzatorului este de 30 Km/h. Depasirea vitezei maxim admise si/sau
parcarea in alte locuri decat cele special amenajate, nepurtarea centurii de siguranta sau utilizarea telefonului
mobil (cu exceptia situatiilor cand este utilizat sistemul “hands-free”), atrag interdictia intrarii in incinta a
autovehiculului respectiv, precum si ridicarea dreptului conducatorului auto de a conduce in incinta orice
autovehicul, conform prevederilor procedurii de Acces pe Platforma Petromidia
Accesul conducatorilor auto si/sau dupa caz, a insotitorilor legali ai acestora in incinta Platformei este permis
numai cu imbracaminte decenta (pantaloni lungi, bluza/camasa, incaltaminte inchisa) si casca de protectie.
La incarcarea produsului in mijlocul de transport se vor respecta obligatoriu “ Reguli de conduita in incinta
depozitului de cocs”. Regulile sunt oferite la intrarea in rafinarie a mijlocului de transport, impreuna cu
Permisul de acces mijloace de transport auto.
Conducatorii auto si/sau insotitorii legali sunt obligati sa respecte semnalizarile fixe si indicatiile angajatilor
Rompetrol in zona de incarcare.
Orice incalcare a regulilor de acces si conduita in incinta, de catre conducatorul auto/delegat, atrage dupa sine
interdictia accesului atat pentru conducatorul auto/delegat cat si pentru autovehicul.

6.
7.

8.
9.
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10. Cumparatorul este obligat sa manipuleze, depoziteze, pastreze, sa foloseasca marfa conform prevederilor din
INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A COCSULUI SORTAT PENTRU UZ CASNIC, Vanzatorul nefiind responsabil
pentru pagubele pricinuite de nerespectarea acestor prevederi ; Cumparatorul a fost informat despre
caracteristicile produsului, ce se regasesc pe verso instructiunilor de utilizare.
11. Reclamatiile vor fi luate in considerare numai daca produsul este in termenul de garantie stipulat in Declaratia
de Conformitate, cu conditia prealabila a respectarii de catre client a conditiilor de depozitare cuprinse in
Instructiunile de utilizare a produsului. La reclamatie Cumparatorul trebuie sa atasaze documente de livrare
emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE SA.
12. Depasirea termenului de reclamatie sau nerespectarea conditiilor de depozitare, atrag decaderea clientului
din dreptul de a formula reclamatii ulterioare, privind calitatea si cantitatea produsului.
13. In cazul in care reclamatiile sunt facute in termenele si conditiile de mai sus, se vor preleva probe de la
domiciliul clientului, in vederea efectuarii analizelor si a verificarii realitatii reclamatiilor.
14. Pe timp cu precipitatii, PRODUSUL SE VA LIVRA NUMAI CU ACCEPTUL clientului / transportatorului,
mentionat in scris de acesta pe tabelul de ridicare a Dispozitiei de livrare.
15. Am primit instructiunile de utilizare, specificatia tehnica si mi-am insusit informatiile din prezenta cerere.
16. Prin semnarea prezentei cereri sunt de acord cu conditiile mentionate in cuprinsul acesteia.
17. Clientii ce nu respecta ridicarea dispozitiilor la data programata si comunicata telefonic, din motive
independente de vanzator, vor fi reprogramati la o data ulterioara in functie de stoc si posibilitatea de livrare.
18. Dupa completarea cererii, declaratiei pe propria raspundere si a declaratiei RGPD, acestea vor fi depuse la
Registratura Rompetrol Rafinare SA , insotite de dovada efectuarii platii si o copie dupa cartea de identitate.

Data ………………………………

Semnatura ……………………………
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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Subsemnatul__________________________________________, in calitate de persoana fizica, domiciliat
in

(Oras,Com.,Sat)_____________________________________________________________________________

Strada_____________________________________________________________________________________
(Nr.,Bloc) _________________________________________________________________________________.
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legislatiei penale privind falsul in declaratii, ca urmeaza sa
achizitionez de la furnizorul Rompetrol Rafinare SA, cu sediul in localitatea Navodari, B-dul Navodari nr.215,
Pavilion Administrativ, Judetul Constanta, avand codul de inregistrare fiscal CUI 1860712, produsul COCS SORTAT
PENTRU UZ CASNIC, avand urmatoarele caracteristici
Cod nomenclatura combinata: NC 2713.11.00.
Cantitatea:______________tone
Scopul pentru care se achizitioneaza produsul energetic: CONSUM IN GOSPODARIE.
Prin prezenta , declar pe propria raspundere ca produsul va fi utilizat doar in scopul mentionat in prezenta
declaratie.

Data ________________

Semnatura ______________
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Nota de informare client privind protectia datelor ( RGPD)
Stimate partener,
Incepand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "RGPD"), acesta fiind de stricta si
imediata aplicare si in privinta societatilor din Romania.
Intrucat intentionati sa achizitionati o cantitate de cocs de petrol de la societatea Rompetrol Rafinare SA, cu sediul
in Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta (numita in cele ce urmeaza si
Societatea sau Operatorul), va informam ca Societatea are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter
personal furnizate în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
exclusiv în realizarea scopurilor specificate.
Datele cu caracter personal
În vederea emiterii catre dumneavoastra a dispozitiei de livrare, Societatea vă informează în mod expres, prin
prezenta Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din RGPD, cu privire la necesitatea prelucrarii şi
stocarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile descrise în prezenta Notă de Informare
Datele prelucrate sunt:
 numele si prenumele, serie si numar CI/pasaport, contul bancar, contul bancar al carui titular sunteti,
numarul mijlocului de transport utilizat la transportul produsului cocs, datele personale ale mandatarului
dumneavoastra nominalizat in cererea de achizitie cocs
 domiciliul dumneavoastra
 semnatura.
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Aceste date sunt prelucrate de către Societate in scopul:
a) incheierii si executarii raportului juridic constand in vanzarea cumpararea cantitatii de cocs pe care
intentionati sa o comandati de la Societate, respectiv in vederea procesarii, aprobarii si executarii cererii
dumneavoastra de cocs, ca si a confirmarii platii efectuata de catre dumneavoastra in contul bancar al
Societatii, reprezentand contravaloarea cantitatii de cocs comandat si achitat, in conformitate cu art. 6
alineat 1 litera b) din RGPD;
b) pentru a putea prezenta organelor fiscale documentatia aferenta achizitiei de cocs de catre dumneavoastra,
in cazul unui control fiscal, asadar pentru executarea unei obligatii legale, in conformitate cu art. 6 alineat
1 litera c) din RGPD.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În cadrul scopurilor legate de executarea raportului juridic de vanzare cumparare cocs, datele dumneavoastră cu
caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp, într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi
prevederile legale, respectiv pentru o perioada de cinci ani, calculata de la data efectuarii livrarii produsului cocs.
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Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal vor fi transmise către afiliatii Operatorului implicati in derularea raportului juridic,
respectiv Rompetrol Downstream SRL (emite factura aferenta livrarii de produs) , Midia Marine Terminal (efectueaza
incarcarea produsului din dispozitia de livrare), catre autoritati ale statului (in cazul unor eventuale controale fiscale),
catre auditori interni sau externi, in cazul efectuarii unor audituri asupra acestui raport juridic.

Drepturile persoanei vizate
Pentru o informare completă, in calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele
dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:
a)
dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,
b)
dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,
c)
dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;
d)
dreptul la restricţionarea prelucrării;
e)
dreptul la portabilitatea datelor;
h)
dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau
orice instanţe competente.

Daca aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția
datelor la adresa: dataprotection@rompetrol.com, sau printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul
Operatorului Rompetrol Rafinare SA din B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, orașul Navodari, judetul
Constanta.
În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor,
Rompetrol Rafinare SA va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul
general UE 2016/679 privind protecţia datelor.
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de
legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si
confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.
Declarația Persoanei vizate
Subsemnatul ____________in calitate de cumparator, declar ca am luat cunoștința de informațiile prezentate in
prezenta Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu cadrul
legal de reglementare şi contractul în vigoare.
Nume, Prenume ______________________
Semnatura ___________________
Data __________________
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