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Consimțământ GDPR (protectia datelor personale)

Stimate Client, 

Acest formular cuprinde o informare cu privire la datele colectate de la dumneavoastră. În colectarea acestor date, 
conform legii, trebuie să vă furnizam informații despre noi, motivele pentru care colectăm datele și cum le vom utiliza, 
precum și despre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Prin acest formular vă solicităm să vă exprimați consimțâmantul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu 
caracter personal, în scopurile specificate aici. Vă rugăm să completați acest formular doar dacă sunteți de acord să 
ne acordați acest consimțământ în vederea scopurilor specificate aici. 

Cine suntem? Denumirea societații care vă solicită consimțâmantul pentru utilizarea datelor dumneavoastră, în 
scopurile specificate în acest formular, este: 

PIRIU MORII 
MANASTIREA HUMORULUI, str. STEFAN CEL MARE nr. 272 
Dorim să utilizăm următoarele date cu caracter personal: 

• Date carte de identitate / pasaport
• Date priviind starea de sanatate
• Număr de telefon
• Adresa de e-mail

În ce scopuri dorim să utilizăm datele dumneavoastră? 
Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusiv în scopul efectuării: rezervării de cazare  
Ce vom face cu datele dumneavoastră? 
Datele dumneavoastră vor fi transmise către pensiunea Piriu Morii si altor companii afiliate sau cu care se află 

în relații de parteneriat, dar numai în scopurile specificate aici. 
Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor 

instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și 
în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile. 

Datele dumneavoastră nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat care să producă efecte 
juridice asupra dumneavoastră. 

Vă rugăm să aveți în vedere că, prin semnarea acestui consimțământ, vă exprimați și acordul expres cu 
privire la transmiterea și prelucrarea datelor dumneavoastră înafara Spațiului Economic European, în 
condițiile specificate în acest formular. 

Retragerea consimțământului 
Vă puteți retrage consimțământul oricând, adresându-vă în scris către noi, la adresa noastră indicată în acest 

formular, fie la adresa de email office@piriumorii.ro 
Durata de păstrare a datelor dumneavoastră 
Vom pastră datele dumneavoastră timp de 5 ani de la data furnizării lor către noi. 
Drepturile dumneavoastră 
Aveți dreptul legal de acces la datele pe care ni le furnizați, precum și dreptul de a ne solicita rectificarea acestora 

sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul legal de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, 
precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,  
inclusiv crearea de profiluri. Aveți dreptul legal la portabilitatea datelor și dreptul legal de a ne solicita ștergerea 
acestora. 

Dreptul de a vă plânge 
Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-

o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform 
instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia: 

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,România 

http://www.dataprotection.ro/
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Am citit și am înțeles informațiile furnizate în acest formular și sunt de acord cu prelucrarea 
datelor mele așa cum se specifică în acesta. 

Dacă sunteți de acord cu furnizarea informațiilor solicitate și prelucrarea acestora conform celor specificate în 
acest formular, vă rugăm să completați rubricile din formularul de mai jos: 

FISA DE ANUNTARE A SOSIRII SI PLECARII 
REGISTRATION FORM 

1.Nume si prenume/ First and last name:

2. Data nasterii/ Date of birth:

3. Locul nasterii/ Place of birth:

4. Adresa de domiciliu:

5. Cetatenia/ Nationality:

6. Nr. Telefon/ No. Telephone- Adresa de mail/ Email adress:

7. Data sosirii/Date of arrival

8. Data plecarii/ Date of departure

iulian.apetrei
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9. Ati locuit sau vizitat persoane suferinde din cauza infectiei cu noul virus ( COVID-19 )?
   DA  NU 

10. Ati venit in contact direct/indirect cu personae suferinde urmare a infectiei cu noul virus (COVID-19)
la serviciu, in vecinatatea locuintei, in unitati sanitare ori alte locuri in ultimile 14 zile? 

   DA    NU 

11. Ati fost spitalizat in ultimile doua saptamani?
   DA  NU 

12. Figurati in evidentele autoritatilor competente ca fiind autoizolat / izolat / carantinat?
   DA  NU 

13. Ati avut una sau mai multe din urmatoarele simptome ?

- Febra ( ≥38°C ) � Da � Nu 

- Dificultate persistenta de a inghiti � Da � Nu 

- Dificultate persistenta de a respire � Da � Nu 

- Tuse intense persistenta � Da � Nu 

14. Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale?

Da, sunt de acord; 

Da, sunt de acord. Am imputernicirea de a semna  pentru toate persoanele din rezervarea:____________; 

Nu, nu sunt de acord. 

             Data 

 Se transmite pe cale electronica fiind valabila fara semnatura!

Serie și număr BI/CI

CNP
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