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Declaraţie pe propria răspundere 

 

 

  

 Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………..........................…… 

de la Societatea/ PFA.........................................................................……………..…, 

domiciliat(ă) în…………………………………………………………, avand numar de 

telefon…………..………………. si adresa de e-mail .....................................................................,  

declar pe proprie răspundere că am fost informat de catre reprezentantii Eurotexso Disitribution 

CA NU AM DREPTUL DE A FOLOSI COMPONENTELE / MARFURILE 

ACHIZITIONATE PENTRU A REPARA O CASETA/ POMPA DE DIRECTIE, 

ELEMENTE CE TIN DE SIGURANTA CIRCULATIEI, IN ALTA PARTE DECAT O 

UNITATE AUTORIZATA IN ACEST SCOP. 

 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând ca declarațiile inexacte sunt 

pedepsite conform legii. 

 

 

 

Semnatura 

 

………………………...  
 
 

 

Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale 
personale sa fie incluse in baza de date a EUROTEXSO DISTRIBUTION SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale 

sa fie stocate, utilizate si prelucrate in urmatoarele scopuri: – informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv 

validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la 

Bunurile si sau serviciile achizitionate, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului 

Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la 

informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 

dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

⃝  Nu sunt de acord cu primirea informatiilor cu caracter promotional de la S.C. Eurotexso Distribution S.R.L. prin mijloace de comunicare 
electronice (sms, e-mail). 
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