Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
DIRECȚIA SCHIMBĂRI CLIMATICE
SERVICIUL REGLEMENTARE GAZE CU EFECT DE SERĂ ȘI
ADMINISTRARE CONTURI NAȚIONALE
DECLARAŢIE
privind identitatea beneficiarului real
Cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii:
Subsemnatul/subsemnata ................................................................................... cod numeric personal
............................................... , reprezentant legal al ............................................................................
........................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii că:
a) Subsemnatul este beneficiarul real al contului cu ID: ...................
b) Reprezentanţii autorizaţi ai contului cu ID ......................... sunt:
AR1...................................................................
AR2 ....................................................................
AR3 ....................................................................
Adresa domiciliului/sediului social şi ţara:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Subsemnatul mă oblig să comunic orice modificare referitoare la cele declarate.
Locul şi data

Semnătura

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

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

Drepturile reprezentanților autorizați sunt stabilite în acord cu prevederile art.20 din Regulamentul Delegat (UE)
nr.1122/2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește
funcționarea registrului Uniunii.
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI (ANPM) cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr.294
este Operator de date cu caracter personal.
Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat fie prin poștă pe adresa sediului ANPM fie prin e-mail la adresa:
adrian.magda@gdprservicii.ro
Scopul prelucrării de date personale cuprinse în acest formular este acela de a asigura contabilizarea precisă a tranzacțiilor din
cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii (EU ETS), instituit prin
Directiva 2003/87/CE. Registrul Uniunii este o bază de date electronică standardizată și securizată care conține elemente de date
comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării, după caz, a certificatelor, precum și la asigurarea accesului
publicului și a confidențialității, după caz.
Prelucrarea datelor personale se va face în temeiul Art.6(1) lit.c, din Regulamentul 679/2016UE prelucrarea este necesară în
vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: romanian_registry@anpm.ro; Tel./Fax 021.207.11.39
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

