


FISA DE ANUNTARE A SOSIRII SI PLECARII 

Registration form – Anmeldung – Formulaire 

 

 
 Nume si prenume         Cod numeric personal (CNP) 
 Surname & christian name        Social security number 
 Name und vorname         Ihre Versicherungsnummer nennen 
 Nome e prenome …………………………………………………………………………………………………… Securite sociale valide ……………………………………………………………………… 
 
 Data nastere     Locul nasterii    Cetatenia 
 Date of birth     Place of birth    Nationality 
 Geburtsdatum     Gebursort    Staatsangehotigkeit 
 Date de naissance…………………………………  Lieu de naissance …………………………. Nationalite ……………………………………………. 
 
 Domiciliul         Tara 
 Residence         Country 
 Wohnsitz         Land 
 Dimicile………………………………………………………………………………………………………… Pays ……………………………………………………….. 
 
 Data sosirii   Data plecarii    Scopul calatoriei in Romania 
 Date of arrival   Date of departure   Purpose of traveling to Romania 
 Ankunftsdatum   Abreisedatum    Zweck der reise nach Rumanien 
 Date D’arrive………………….. Date de depart…………………………….. Motive de votre voyage en Roumanie…………………………………………………. 
 
 Act de identidate  Seria   Numar 
 Identity signature  Series   No 
 Personal ausweis  Serie   No 
 Papiers didentite……………. Serie…………………….. No…………………… 
        

La utilizarea anumitor servicii hoteliere, Clientul va completa un Formular de înregistrare, în care își dă consimțământul, ca acele date ale sale, care trebuie furnizate în mod obligatoriu 
în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în legislația aferentă (în special, reglementările referitoare la regimul străinilor și taxa hotelieră), a documentării îndeplinirii acestor obligații, și în 
continuare în scopul identificării Clientului Societatea să le gestioneze pentru o perioadă de timp pe parcursul căreia autoritatea competentă poate să verifice îndeplinirea obligațiilor determinate 
în normele juridice date: 
•    numele și prenumele, 
•    domiciliul 
•    cetățenia (această informație are numai scop statistic, dată gestionată fără a putea fi asociată ulterior cu persoana dată), 
•    locul și data nașterii. 
Furnizarea de către Client a datelor obligatorii este condiția folosirii serviciilor hoteliere. Prin semnarea formularului de înregistrare Clientul consimte la gestionarea, respectiv arhivarea, de către 
Societate, în termenul indicat mai sus, a datelor sale cu caracter personal furnizate, ca dovadă a semnării și îndeplinirii, executării contractului, precum și în scopul executării unor eventuale 
creanțe. Prin introducerea adresei e-mail pe formularul de înregistrare, Clientul are posibilitatea să se aboneze la buletinul informativ al Societății.  

 
De acord,    Semnatura client,       Semnatura SC IMAN CONSULT SA 


