Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 10, Chişinău, MD-2001, Moldova
IDNO:1002600048836
Operator de Date cu Caracter Personal nr. 0000149
E-mail: office@moldtelecom.md, Web: www.moldtelecom.md
Serviciu clienţi: persoane fizice 1181, persoane juridice 11855

CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
nr. ______________ din data de _______________
PĂRŢILE CONTRACTULUI

FURNIZOR: S.A. „Moldtelecom”
cu sediul în bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10, MD-2001,
Chişinău, IDNO 1002600048836, cod TVA 0200341,
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 0000149,
“BC Moldova-Agroindbank SA fil. M.Eminescu,
c/b: AGRNMD2X864, Cod IBAN: MD87AG000000022512095315

Reprezentanță a Furnizorului/Persoanei Împuternicite de către
Furnizor:
Nume, Prenume ale Reprezentantului Furnizorului/Persoanei
Împuternicite de către Furnizor:
Telefon:
Fax:
ŞI

ABONAT:
Numele, Prenumele, Patronimicul:
Actul de identitate:
Codul personal (IDNP):
E-mail:

Număr de telefon mobil:
Număr de telefon fix:

Adresă de reşedinţă / domiciliu / sediu
Ţara:
Raion:
Localitate:
Stradă:
Nr. Casei: Bloc: Apartament: Cod poştal:

Adresă de corespondență
Ţara:
Raion:
Localitate:
Stradă:
Nr. Casei: Bloc: Apartament: Cod poştal:

Numele, Prenumele persoanei care a semnat Contractul (Reprezentantului Legal):
Actul de identitate:
Procură
Codul personal (IDNP):
Număr de telefon mobil:
E-mail:
Număr de telefon fix:
Refuz recepţionarea facturii prin poştă

Ţara:
Cetăţenia:

Ţara:
Cetăţenia:

Modalitatea de receptionare a facturii de plată:

pe suport de hârtie
la adresa de e-mail

Eu, subsemnatul(a), : ______________________
declar că am primit câte un exemplar de Contract (inclusiv Anexa/Anexele la Contract, ”Condițiile de bază de prestare și utilizare a serviciilor publice de
comunicații electronice” [în continuare – Condiții de bază]) și, înainte de a le semna, am luat act și am fost informat(ă) despre prevederile ”Condițiilor
generale de prestare și utilizare a serviciilor publice de comunicații electronice”, abonamentul ales, perioada promoțională, plata lunară de abonament,
inclusiv despre prorata aplicată în momentul conectării atât pentru plata de abonament, cât și pentru serviciile incluse în abonament, pentru prima lună
de abonament, serviciile incluse în abonament, limita de credit, tarifele extra-abonament valabile la momentul semnării Contractului (Anexei/Anexelor la
Contract, Condițiilor de bază), precum și despre perioada minimă contractuală, serviciile administrative, condițiile de rezoluțiune a Contractului, pe care
le accept. În același scop, am verificat pe pagina oficială www.moldtelecom.md disponibilitatea serviciilor respective (aria de acoperire) în zona în care
intenționez să le utilizez. Confirm că datele furnizate, inclusiv cele cu caracter personal, sunt corecte și coincid cu cele indicate în actul de identitate
prezentat și sunt de acord cu prelucrarea, de către S.A. „Moldtelecom”, a datelor mele cu caracter personal, inclusiv transmiterea lor către terți, în
scopul furnizării serviciilor care constituie obiectul Contractului, recuperării creanțelor și efectuării unor eventuale studii de piață, conform Politicii de
Securitate și Regulamentului privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibile pe pagina web www.moldtelecom.md. Am fost informat(ă)
că, în baza Legii nr. 133 din 08.07.2011, beneficiez de drepturile de acces la date, de intervenție asupra lor și de opoziție. De asemenea, sunt de
acord ca S.A. „Moldtelecom” să verifice, prin consultarea Registrului de evidență a populației, veridicitatea datelor comunicate de mine în legătură cu
prezentul Contract.

Data: ___/__/____
Reprezentant a Furnizorului / Persoanei Împuternicite de către Furnizor

Nume, Prenume ale Persoanei Fizice / Denumire a Persoanei Juridice / Persoanei Fizice
Prestatoare de Activităţi

Nume, Prenume ale Reprezentantului Furnizorului / Persoanei Împuternicite de către Furnizor
Semnătură a Reprezentantului Furnizorului / Persoanei Împuternicite de către Furnizor

v.06/59/04.02.2022

L.Ş.

Nume, Prenume ale Reprezentantului legal
Semnătură a Abonatului / Reprezentantului legal

L.Ş.
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