CĂTRE SINDICATUL LIBER DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Prin prezenta, subsemnatul/a _____________________________________, domiciliat/ă în
localitatea ____________________________, strada ____________________________ nr.____,
județul ________________, posesor al CI seria _____ nr. ____________, CNP
_______________________, angajat/ă la _____________________________________ în funcția
de _______________________, telefon _______________________, membru al SINDICATULUI
____________________________________, afiliat la Federația ____________________________,
afiliat la Confederația _________________________ solicit rezervarea Ap. Nr. ____la SUNNY LAKE
APARTAMENTS, Bd. Mamaia Nord, nr. 48, in stațiunea MAMAIA, în perioada _______________.
În apartament vor locui un număr total de ____ persoane.
Am luat la cunoștință că:
1. Sejurul este de 7 nopți de cazare, începe în ziua de luni și se finalizează în ziua de luni
următoare.
2. Ieșirea de la cazare se face până în ora 10.00 iar intrarea la cazare se face între orele 16:00 –
22:00.
3. Apartamentele cu 2 camere (8 ap., din care 4 cu vedere spre mare și 4 cu vedere spre lac) au
capacitate pentru maxim 4 persoane, fiind compuse din living cu canapea extensibilă, bucătărie
utilată (veselă, aragaz, cuptor electric și microunde, frigider, expresor automat de cafea), dormitor
cu pat matrimonial și baie, iar apartamentele cu 1 cameră (2 ap., cu vedere laterală spre lac) au
capacitate pentru maxim 3 persoane, fiind compus din 1 living cu pat matrimonial, canapea,
bucătărie utilată (veselă, aragaz, cuptor electric, frigider, expresor automat de cafea) și baie.
4. Suplimentar față de capacitatea maximă se va percepe o taxă de 50 lei/zi/persoană.
5. Toate apartamentele dispun de aer condiționat, centrală termică, frigider, TV, internet WIFI;
6. Cheltuielile cu administrarea apartamentelor, cazarea, curățenia, întreținerea, plata utilităților,
plata impozitelor și parcarea sunt incluse în prețul sejurului.
7. Accesul la etajele 4 și 5 (unde sunt toate cele 10 apartamente) se poate face fie pe scări, fie cu
cele 2 lifturi, iar holurile de acces (de la etajele 4 și 5) în apartamente sunt supravegheat video;
8. Serviciile cu administrarea și curățenia la începutul și terminarea seriilor sunt suportate de către
sindicat, iar păstrarea curățeniei pe întreaga perioada a sejurului (7 nopți de cazare) cade în
sarcina beneficiarilor/membrilor de sindicat.
9. Apartamentele vor fi predate membrilor de sindicat de către administratorul apartamentelor
care va face obligatoriu inventarul bunurilor cat și instructajul folosirii acestor bunuri, iar daunele
provocate în timpul sejurului de către membrii de sindicat vor fi suportate integral de către
aceștia la terminarea sejurului, urmare a constatării lor de către administrator.
10. Rezervările apartamentelor pentru membrii Sindicatului PMT (inclusiv pentru colaboratorii
sindicatului și membrii de sindicat pensionați) se fac cu prioritate până la data de 10.02.2022, iar
ulterior acestei date vor avea acces la rezervare atât membrii Sindicatului PMT cât și membrii
altor sindicate (conform tabelelor anexate).
11. Contravaloarea cheltuielilor aferente sejurului se achită exclusiv în contul
RO36BRDE360SV09337213600 deschis la BRD Timișoara, CIF 15076333, titular SINDICATUL LIBER
PMT, conform următoarelor: 500 lei avans, în termen de 5 zile lucrătoare de la rezervarea
efectuată iar diferența se achită in termen de maxim 2 luni de la plata avansului (nu mai târziu de
2 săptămâni înainte de începerea sejurului). Plata se poate face și integral.
12. Anularea rezervării, în absența unor motive serioase, obiective și dovedite, va determina
pierderea avansului achitat. Anularea rezervării, în absența unor motive serioase, obiective și
dovedite, după achitarea integrală a contravalorii cheltuielilor aferente sejurului va determina
pierderea sumei achitate.
13. Rezervările se pot face doar pentru membrii de sindicat și familiile lor (inclusiv cazările).
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Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a _____________________________________, domiciliat/ă în localitatea
____________________________, strada ____________________________ nr.____, județul
________________,
posesor
al
CI
seria
_____
nr.
____________,
CNP
_______________________, angajat/ă la _____________________________________ în
funcția de _______________________, telefon _______________________, în calitate de
membru al Sindicatului Liber din Primăria Municipiului Timișoara, declar prin prezenta că sunt
de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal constând în nume și
prenume, adresă, cod numeric personal, serie și număr de carte de identitate, loc de muncă și
telefon de către Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Timișoara, în vederea rezervării și
gestionării rezervării unui/unor apartamente în cadrul complexului rezidențial Sunny Lake
Apartments din stațiunea Mamaia, Bd. Mamaia Nord nr. 48, jud. Constanța.
Am fost informat de către Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Timișoara că aceste date
vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului data de din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor).
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