ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΟΗΟ – ΣΕΚ)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το έντυπο αυτό ισχύει ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ της ΟΗΟ τα
οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΗΟ στη διεύθυνση www.oho-sek.org.cy
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………..…………......................................
Αριθμός Ταυτότητας: ………………….…......... Ημερομηνία Γεννήσεως: ……………….............................……….
Διεύθυνση:Οδός……………………………………………………………………………………………………………………….Αρ……………..
Διαμ:...............Τ.Κ.…………………….. Πόλη/Χωριό:………………………..………………………… Κινητό: ………..……………
Όνομα Εργοδότη: ………………………..…………………………..…………………………….Τηλέφωνο: ………………...…………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑTA ΣΕΚ:

ΠΑΦΟΣ

ΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

ΠΙΣΣΟΥΡΙ

Από 4/7- 10/7

Από 11/7–17/7

Από 18/7 –24/7

Από 25/7 –31/7

Από 31/7 –6/8

Από 6/8-11/8

Από 11/8 –16/8

Από 16/8–21/8

Από 21/8–26/8

Από 26/8–31/8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΩΤΑΡΑΣ-Landiana Hotel Apts*
Από 18/07 -23/7

Από 23/7 –28/7

Από 28/7 – 2/8

Από 2/8 –7/8

Από 7/8 –12/8

Από 12/8- 17/8
Από 17/8 – 22/8
Από 22/8 – 27/8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Τιμολόγηση
Οι τιμές των διαμερισμάτων για τα συγκροτήματα είναι οι ακόλουθες :

Χρεώσεις
Παραλίμνι και Πάφο ΣΕΚ
Αμίαντος Πισσούρι ΣΕΚ
Lantiana

Μονό
€195
€120
€280

Ημερομηνία: ……………………………….

Διπλό
€230
€160

Θα παρέχεται 10% έκπτωση στις πολύτεκνες
οικογένειες με την παρουσίαση της σχετικής κάρτας
μέλους.

Υπογραφή αιτητή /τριας: …………………………………………….

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
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Σημειώσεις για την λειτουργία των διαμερισμάτων
«1. Λόγω των ισχυόντων περιορισμών θα υπάρχουν ειδικές διευθετήσεις σε όλα τα συγκροτήματα
διαμερισμάτων για τα οποία θα ενημερώνεστε με την είτε με την παραλαβή της απόδειξης είτε επι
τόπου στο κάθε συγκρότημα».
«2. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο ίδιο διαμέρισμα ατόμων που ΔΕΝ κατοικούν στην ίδια οικία, γι
αυτό προτρέπεστε να αποφύγετε να δηλώσετε άτομα πέραν της δικής σας οικογένειας»
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) στα πλαίσια της εναρμόνισης της με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την Νομοθεσία 125(Ι)2018 ενημερώνει πως έχει λάβει όλα
τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των μελών της.
Συγκεκριμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει με το παρόν έντυπο θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της παρούσας αίτησης για διαμονή σε παραθεριστικά
διαμερίσματα και θα διατηρηθούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο ως οι
λειτουργικές και νομοθετικές ανάγκες της ΣΕΚ.
Νοείται πως για οποιεσδήποτε απορίες τυχόν έχετε αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των
προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου μας στο
www.sek.org.cy ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dpo@sek.org.cy.
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