
 

 

Incepand cu data de 25 mai 2018, va prelucram datele personale pe baza noilor dispozitii privind protectia datelor cu caracter personal - Regulamentul      
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date (GDPR).Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre KRUK Romania SRL, in calitate de 
mandatar/imputernicit al creditorului, in scopul recuperarii creantei. Noi prelucram datele dumneavoastra in baza unui contract de imputernicire încheiat cu 
creditorul, in măsura si scopul necesar pentru a urmari creantele dvs si in conformitate cu legea, intrucat creditorul are interes legitim sa faca acest lucru. Datele 
dvs. vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopul mentionat mai sus sau pentru perioada prevazuta de dispozitiile legale in materie. In numele 
Operatorului, va informam ca aveti urmatoarele drepturi: dreptul  la informare, de a solicita accesul la datele cu caracter personal, dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul de a rectifica, de a sterge sau de a limita procesarea și de a nu face obiectul unui proces decizional automat, inclusiv profilarea, precum si sa va 
opuneti prelucrarii acestora - în masura in care rezulta din art. 15-22 GDPR. De asemenea, puteti depune o plangere la Autoritatea Naționala de Supraveghere 
a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.Mai multe informatii despre modul in care procesam datele personale și despre drepturile pe care le aveti, le veti gasi 

pe site-ul https://ro.kruk.eu/nota-de-informare-privind-protectia-datelor-personale.Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la domeniul de aplicare 
mentionat mai sus, ne puteti contacta printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe adresa punctului de lucru : Bd.Independenței, 2C, Târgoviște, 
Dâmbovița  sau prin e-mail la: dpo@kruk.com.ro. 

 
 

 
CERERE RESTITUIRE SUME 

NUMAR DE REFERINTA : …………………………….. 

 

 

 

 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………., domiciliat(a) in localitatea 

………………………………..…..…, Strada ……………………………….….….…, Nr. ……….,    

Bl ……….., Sc ……….., Judetul ………………………………...., identificat(a) cu C.I. seria……….., 

Nr ………..…, eliberat de ……………………………. la data de                                                   ,CNP   

 (13 cifre), avand in vedere ca am achitat 

suplimentar suma de ................. Valuta / RON  in contul datoriei inregistrate pe dosarul cu nr. de 

referinta .................................., va rog sa imi restituiti aceasta suma de .................Valuta/RON in 

contul IBAN

(24caractere),                                                                                                                                   

Cont deschis pe numele de…………………………………., la Banca………………………………… 

 

 

Data    

 

 

 

Nume si prenume solicitant ……………………………………..  

 

Numar de telefon solicitant ……………………………………..  

 

Semnatura solicitant…………………………………………….. 
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