Conferinţa

ANALIZA DE RISC,
EVALUAREA RISCULUI – CELE MAI BUNE PRACTICI
Bucureşti, 29 Martie 2018
Hotel Hilton / Sala Regina Maria

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN AUDITORIU
INFORMAŢII PARTICIPANT
Prenume, nume
Telefon mobil
E-mail
Funcţie/ Departament
Adresa*
CNP*
Serie şi număr CI/BI*
Compania / Instituţia*
Sediu social*
Registrul Comerţului* J
Domeniu web

CUI*
www.

Taxa de participare la eveniment este de 100 lei / persoană (inclusiv TVA), în care sunt
incluse participarea la eveniment şi materialele informative.
Membrii ARTS beneficiază de participare gratuită.
Va rugam sa returnaţi formularul la ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE
SECURITATE: e-mail: adina.cioclei@arts.org.ro sau Fax nr. +4 0314.056.401, pana la 16
Martie 2018. Pentru informaţii suplimentare, sunaţi la +4 0314.056.402.
*

Informaţiile respective sunt necesare pentru întocmirea facturii fiscale, în baza căreia se efectuează plata

CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
În urma returnării formularului, veţi primi factura în baza căreia se efectuează plata către:
SC ALARMA SRL,
Cont IBAN RO74 BACX 0000 0012 1128 6000,
UNICREDIT, Sucursala Millenium
C.U.I.: RO 18288977, J40/498/2006
ANULAREA ÎNSCRIERII
Dacă, din motive de forţă majoră, doriţi să anulaţi înscrierea, sunt necesare următoarele
demersuri:
 Renunţarea la participare se aduce la cunoştinţă organizatorilor numai în scris (pe
fax sau e-mail, cu semnătură şi ştampilă).
 În cazul în care anularea se comunică până la data de 15 martie 2018, sumele plătite
vor fi returnate, mai puţin 35% din suma totală, reprezentând cheltuieli
administrative.
• În cazul în care anularea se comunică după data de 15 martie 2018, sumele plătite
nu vor fi returnate.
PARTICIPANT

ORGANIZATOR
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU
TEHNICA DE SECURITATE

NUME: _________________________________

Horaţiu MARINESCU
Director Executiv

Semnătura ____________________________

Semnătura şi
ştampila autorizată

Data:___________________________________

Data:_______________________________________

ARTS prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul emiterii documentelor fiscale,
informării online (prin intermediul newsletter-ului) despre activitatea asociaţei şi în scopuri statistice. Datele NU vor fi dezvăluite nici
unei terţe persoane. Pe viitor, aceste date (nume şi prenume, telefon, adresă de email) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea
noastră.
În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi
□NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ARTS. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa
justiţiei.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE
Bucureşti, Splaiul Independenţei 319 O.B. 12 Etaj 1
Telefon: +4031-405.64.02 | Fax: +4031-405.64.01
Website: www.arts..org.ro | E-mail: office@arts.org.ro

