Stimate domn/ Stimata doamna,
Va multumim pentru intentia dumneavostra de a desemna o persona care sa va reprezinte in
relatia cu societatea KRUK Romania S.R.L..
Regasiti atasat modelul de imputernicire si formularul de prelucrare a datelor personale,
documente necesare pentru ca persoana respectiva sa va poata reprezenta in relatia cu societatea
KRUK Romania S.R.L. Reprezentantul dvs. va capata, dupa ce veti urma pasii de mai jos,
calitatea de imputernicit.
Acest lucru inseamna ca permiteti persoanei imputernicite de dvs. sa obtina orice
informatii in legatura cu creanta dvs., sa efectueze plati in contul creantei si sa va
reprezinte in relatia cu KRUK Romania. In acelasi timp, puteti oricand sa retrageti
imputernicirea sau sa va adresati direct companiei noastre. De asemenea, persoana
imputernicita nu devine debitorul nostru, ci va reprezinta pe dumneavoastra in relatia cu
KRUK Romania.
Pentru ca aceste documente sa fie valide, trebuie sa urmati pasii de mai jos :
1. Completati lizibil imputernicirea folosind datele dvs. personale in prima parte a
documentului si datele personale ale reprezentantului dvs.
2. Inmanati declaratia pentru prelucrarea datelor personale reprezentantului dvs. In
prima parte a documentului, reprezentantul dvs. va trebui sa isi completeze datele
personale iar in a doua parte a acestuia, datele dvs. personale. Prin completarea
declaratiei, persoana imputernicita de dvs. trebuie sa isi dea acordul pentru
prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scopul de a fi contactata in legatura
cu creanta dvs. administrata de KRUK Romania.
3. Atasati cate o copie dupa cartea de identitate a dvs. si a reprezentantului dvs.
4. Este necesar sa ne trimiteti prin posta documentele completate si semnate in
original, la adresa de corespondenta Bulevardul Independentei, nr 2C,
Targoviste, judetul Dambovita.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 –
20:00 si sambata intre 9:00-14:00 la numarul de telefon 031.413.20.20, numar cu tarif normal.

Va multumim pentru colaborare si va uram succes!
Echipa KRUK Romania

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre KRUK România S.R.L., in conformitate dispozitiile Legii nr. 677/2001, in calitate de
mandatar/imputernicit al creditorului, in scopul recuperarii creantei provenite din contractul dvs. de credit. Datele pot fi dezvaluite unor terti
in conditiile legii. Va puteti exercita drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 la art. 12-18, respectiv dreptul la informare, la acces, de
interventie, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de a va adresa justitiei, printr-o cerere scrisa, semnata si datata,
trimisa pe adresa: contact@kruk.com.ro. Va multumim.

IMPUTERNICIRE,

Subsemnatul/a.................................................................................. domiciliat/ă în
str.............................., nr. ........ bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, localitatea
..........................................................., județul, posesor al BI/CI seria ........, nr. ................,
identificat/ă cu CNP ............................, telefon ........................, împuternicesc prin prezenta pe
.......................................................................................... domiciliat/ă în str..............................,
nr. ........ bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, localitatea ...........................................................,
județul, posesor al BI/CI seria ........, nr. ................, identificat/ă cu CNP
......................................., telefon ........................,
să mă reprezinte în legătură cu
debitul/debitele deținute si administrate de KRUK România S.R.L si sunt de acord să i se
comunice orice informații referitoare la situația creanței/creanțelor mele administrate de Kruk
Romania, (prin corespondența scrisă, conversații telefonice sau întâlniri cu agenții KRUK).
Imputernicirea imi este opozabila si va produce efecte pana la retragerea ei sau pana la
revocarea de catre imputernicit a acesteia.
Declar pe propria răspundere având cunoștința de prevederile Codului Penal cu privire
la falsul in declarații, ca documentele si informațiile cuprinse in aceasta declarație, la care atașez
copie după BI/CI, sunt complete si exacte si confirm prin semnare.

Data,

Semnătura,

........................

........................

DECLARATIE,

Subsemnatul/a.......................................................................................... domiciliat/ă în
str.............................., nr. ........ bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, localitatea
..........................................................., județul, posesor al BI/CI seria ........, nr. ................,
identificat/ă cu CNP ......................................., telefon ........................, declar următoarele:
1. Sunt de acord ca societatea creditoare si KRUK Romania S.R.L. sa îmi proceseze
datele personale in scopul recuperării debitului/debitelor lui............. administrat/e de
Kruk Romania .
2. Sunt de acord sa fiu împuternicit/ă al domnului/doamnei ..............................................,
identificat/ă cu CNP ................................................., telefon ......................., si sa o
reprezint in legătura cu debitul/debitele deținute si administrate de KRUK Romania
S.R.L..
3. Sunt de acord ca datele mele sa fie procesate in conditiile legii 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, in scopul recuperarii creantei sus-amintite.
4. Inteleg ca in temeiul Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date am urmatoarele
drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de oposizite, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei.
Declar pe propria răspundere având cunoștința de prevederile Codului Penal cu privire
la falsul in declarații, ca documentele si informațiile cuprinse in aceasta declarație, la care atașez
copie după BI/CI, sunt complete si exacte si confirm prin semnare.

Data,

........................

Semnătura,

........................

