
Anexa 1 la norme.  

     DOCUMENT                                                                                                                                                

de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană 

Nr. data    
 

 

1. Valoarea bunurilor din factura nr. din data    
 

2. Valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit 

 

CUMPĂRĂTOR 

1. Numele şi prenumele    

2. Domiciliul    

3. Numărul paşaportului/actului de identitate 
 

 

4. Ţara    

VÂNZĂTOR 

1. Denumirea DYNAMIC TOOLS SRL 

2. Adresa STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN, NR. 8, MUN. BISTRIȚA, 

JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ROMÂNIA 

3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA  
 

 

Data   

Semnătura şi ştampila 

MODALITATEA DE RESTITUIRE*) 

 NUMERAR 

 ÎN CONTUL NR. 

 PRIN MANDAT POŞTAL 
 

*) Se bifează şi se completează rubrica dorită. 

 

CONFIRMAREA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE IEŞIRE DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A EXPORTULUI 

 

Data   

 
 

 

ACORD  privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
Nume / prenume………………………………………………………………………………………….    

 
                      Dynamic Tools SRL în calitate de operator de date cu caracter personal avem obligația de a ne conforma tuturor dispozițiilor de 
reglementare aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De aceea vă informăm că datele 
dumneavoastră de contact se află în baza noastră de date fiind obținute ca urmare a unor interacțiuni cu  dumneavoastră in calitate de client al 
societății noastre sau în orice alt context în care dumneavoastră ați oferit datele dumneavoastră reprezentanțiilor societății noastre pentru întocmirea 
documentelor în relația de parteneriat comercial, pentru vânzare / cumpărare de mărfuri:  
                     În acest scop avem nevoie de acordul dumneavoastră în baza Regulamentului European (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera datelor GDPR, intrat în vigoare cu data de 25 mai 2018. 
                       Declarația de consimțământ în domeniul protecției datelor. 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de către dumneavoastră/  
                        [  ]       -direct in magazin                             [ ]  - e-mail 
                        [  ]       - telefon/ sms                                     [  ] – nu doresc sa fiu contactat 

Datele cu caracter personal vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. 

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile 
tehnologii în domeniu prin aplicarea unor bune practici de protecție a datelor. 

Datele vor fi păstrate numai atât timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare și nevoia de a răspunde la întrebări sau 
de a rezolva probleme în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 
 
 
Data completării          Semnătură client 
..........................          ........................... 
 


