Către
Banca Comercială Română Chișinău S.A.
IDNO Cod Fiscal 1003600021533
Sucursala nr._______________________
_________________________________
adresa Sucursalei

Organizația_______________________________________________________________________
(se indică denumirea completă a organizației)

cod fiscal ____________________________, solicită permisiunea de a retrage în numerar suma de
________________________________________________________________________________
(se indică suma cu cifre și litere)

din contul nr. (codul IBAN) ________________________, la data de _______________________
(se indică data retragerii)

care reprezintă valută străină ridicată în numerar potrivit art.26 alin.3 lit. c) din Legea nr.62-XVI din
21.03.2008 destinată:
eliberării numerarului de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanţe oficiale
ale statelor străine, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova
şi organizaţiile internaţionale în favoarea persoanelor fizice în cadrul activităţii acestor instituţii pe
teritoriul Republicii Moldova
Delegat să ridice numerar este dnul/dna________________________________________________
(se indică numele prenumele delegatului)

care se legitimează cu act de identitate seria_____, nr.____________, eliberat de ______________
la data de___________________, numărul unic de identificare _____________________________
Data emiterii delegației ____________________

Numărul delegației ________

Prin semnarea acestui document îmi exprim în mod voluntar acordul expres şi necondiționat pentru ca Banca
să prelucreze datele cu caracter personal care au fost aduse la cunoştinţa acesteia in scopul executării
contractelor încheiate cu Banca, efectuării tranzacțiilor bancare și executării oricăror drepturi și/sau obligații ale
Băncii rezultate din acte juridice și/sau acte normative, inclusiv prin transmitere transfrontalieră a datelor și
păstrare a acestor date pentru un termen de 6 ani după încetarea relaţiei de afaceri, dacă un termen mai mare
nu este prevăzut de lege.
Declar că am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în conformitate cu Legea privind protecţia datelor
cu caracter personal (nr. 133 din 08.07.2011), în special dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor
şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate.

Administrator ____________________
Contabil Șef _____________________

L.S.

BCR Chisinau S.A. - Confidential
BCR Chișinău S.A. este înregistrata in calitate de operator cu date de caracter personal cu identificatorul – 0000065, care va
proteja datele cu caracter personal, in condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

