
Nr. camera 
Szobaszám 

 
 

 

Fișă de anunțare a sosirii și a plecării/ 
Bejelentő lap / Registration form 

 
DATE PERSONALE/SZEMÉLYES ADATOK / PERSONAL DETAILS 

 
Numele 
Vezetéknév  
Surname 

 
Prenumele 
Keresztnév  
First name 

 

Cetățenie 
Állampolgárság 
Nationality 

 
Nr Card de Identitate 
Személyi okmány száma 
Passport Nr. 

 

Locul, și data nașterii 
Születési hely, idő 
Place and date of birth 

 
 

 

Loc de muncă 
Munkahely neve, címe 
Employer’s name and address 

 

Date de facturare 
Számlázási név cím 
Invoice details 

 

Modalitate de plată 
Fizetés módja 
Payment method 

 

Domiciliul stabil: 
Állandó lakcím 
Perment address 

 

Persoană de contat în caz de urgență 
Szükség esetén értesítendő 
Contact in case of emergancy 

 

Data sosirii 
Érkezés dátuma 
Date of arrival 

 
Data plecării 
Távozás dátuma 
Date of departure 

 

 
Scopul călătoriei: 
Utazás célja 
 

 

Tipul camerei 
Szoba típusa 

☐  cameră cu două paturi/kétágyas szoba 
☐ cameră cu trei paturi/háromágyas szoba 
☐ cameră cu patru paturi/négyágyas szoba 
☐ Apartman/Apartman 

Nr tel. 
Telefonszám: 

 

 
Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” vă informează că datele dumneavoastră cu caracter personal cuprinse în prezentul 
document sunt prelucrate în mod legal în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b.) din Regulamentul UE 2016/679 exclusiv pentru scopul prestării 
unor servicii de cazare de către Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”. 
În vederea prestării serviciilor de cazare de către Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” și în vederea confirmării legalității 
prelucrării datelor cu caracter personal conform celor cuprinse în prezentul document, persoana semnatară a prezentului document, în 
temeiul art. 6 alin. 1 lit. a.) din Regulamentul UE 2016/679, prin referire la datele personale cuprinse în prezentul document, își manifestă 
consimțământul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific stabilit în prezentul document. 
 
 
Semnătură / Sajátkezű aláírás (érkezéskor) / Signiture on arrival  .................................................   
 
 

RECEPȚIE/RECEPCIÓ TÖLTI KI   
 
Sosire/Érkezés / Recepciós 
 

Nr fact. și data/Számlaszám és dátum 
 

Nr.crt./Bejelentkező lap sorszáma: ______/2019 Înregistrat/Iktatta 
 

Observații/Megjegyzés Plecare/Távozás / Recepciós 
 

 


