MANDAT
Subsemnatul/a/ Societatea .........................................................................................................................,
având CNP-ul/ CUI-ul ...................................................................., în calitate de titular al Contractului nr.
................................................/............(denumit în continuare Contractul), aferent locului de consum din
......................................................................................................., încheiat cu ENGIE Romania S.A, în
calitate de furnizor de gaze naturale și energie electrică, prestator de servicii.
Mandatez, prin prezenta, pe Dl./Dna. ..................................................,
....................................................................,

identificat/ă cu CNP-ul

să mă reprezinte, cu puteri depline, în fața societății ENGIE Romania S.A., pentru:
a) solicitarea de informații cu privire la Contractul încheiat pentru locul de consum din
.................................................................................................................................................
cu
referire, dar fără limitare la valoarea facturilor, sold restant, data de scadență a facurilor, istoric
consum, servicii tehnice prestate la locul de consum, status solicitări depuse;
b) actualizarea datelor cu caracter personal aparţinând mandantului;
c) orice alte formalități necesare pentru derularea relației contractuale cu ENGIE Romania S.A. (ex.
activare factură prin e-mail, confirmare plăți efectuate, modificare program de consum, recalculare
index estimat).
Mandatarul este răspunzător pentru actele şi faptele îndeplinite prin prezentul mandat. Mandatarul meu
va avea dreptul i) să semneze, să depună, să ridice oricare acte necesare sau oportune (cum ar fi dar fără
limitare la cereri, declaraţii, notificări, facturi etc.), în vederea executării prezentului mandat; ii) în general,
să întreprindă oricare acţiuni şi să semneze oricare documente ce sunt necesare din partea mandantului,
în vederea îndeplinirii prezentului mandat, iii) să aducă la cunoștința terțelor persoane implicate calitatea
sa de reprezentant și limitele împuternicirii de care dispune; iv) să îl informeze pe mandant, la cererea
acestuia, asupra statusului/mersului operațiunilor întreprinse.
Mandatul este valabil până la revocare. În situaţia revocării prezentului mandat, eu, mandantul, mă oblig
să anunţ, în scris, ENGIE Romania S.A, asumându-mi întreaga responsabilitate în situaţia în care voi
omite acest lucru. De asemenea, mă oblig să îl înştiinţez pe mandatar de orice modificare ce ar duce la
schimbarea prezentului mandat. Depunerea unui nou mandat prin care se indică o altă persoană
mandatată, va duce la încetarea valabilității prezentului mandat.
Toate faptele şi actele efectuate de mandatar în limitele acestui mandat vor fi opozabile mandantului.
Potrivit legislației în vigoare, în vederea îndeplinirii prezentului mandat, vor fi prelucrate date cu caracter
personal. Pentru mai multe informații, se poate consulta Nota Generală de Informare cu privire la Protecția
datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul engie.ro, în secțiunea dedicată Protecției datelor cu
caracter personal, precum și în centrele de relaţii clienţi ENGIE.
Mandatul este redactat în două exemplare, pentru fiecare parte implicată.
MANDANT
(semnătură)

DATA

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

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