FUNDAȚIA „CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE”
Sediul: Mun. IAȘI, Bd. ȘTEFAN cel MARE și SFÂNT, Nr. 2, Bl. B2 COLȚ, Tr. 1, Jud. IAȘI
Tel. 0755.133.833
E-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com
www.arbitrajsimediere.ro
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CURS „EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE” - Cod C.O.R. 241940
Perioada: 19.10 – 28.10.2020 (40 ore)
– IAȘI, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 2, BL. B2 COLȚ, TR. 1 –
Înscrierea la curs se efectuează în baza completării formularului de participare și transmiterea acestuia pe e-mail
la adresa: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.
1. DATE PERSONALE ȘI DE CONTACT
Nume și prenume:
Telefon:
Adresa:

E-mail:

Localitatea nașterii:
Data nașterii:

Județul:
CNP:

Ultima formă de învățământ absolvită:

Anul absolvirii:

Alte studii relevante, în țară sau străinătate/durata:
Vechime în muncă (în specialitate):

Profesia:
2. COORDONATE INSTITUȚIONALE
Locul de muncă
Denumirea instituției:
Direcție/serviciu/birou/compartiment:

Nr. Registrul Comerțului:
Cod fiscal:
Cont IBAN:

Sediul:

Tel/fax:

Funcția:

E-mail:
Banca:

3. TAXĂ DE PARTICIPARE ȘI MODALITATE DE PLATĂ
Taxa de participare la programul de formare profesională este de 900 lei.
*Persoanele care au mai participat la alte cursuri organizate în cadrul Fundaţiei «Camera de Arbitraj şi
Mediere» beneficiază de o reducere a taxei de participare de 200 lei.
Taxa de participare este de _________lei și se plătește
prin virament în contul Fundației „Camera de
Arbitraj și Mediere”, CUI: 26253899, cod IBAN: RO17CARP024000671754RO01, deschis la Patria Bank – Sucursala
Iași sau
numerar la sediul din Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1.
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4. DATE DE CONTACT
Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0755.133.833, pe adresa de e-mail:
cameradearbitrajsimediere@gmail.com sau să accesați pagina de internet: www.arbitrajsimediere.ro.
POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Participanții consimt ca o parte din datele cu caracter personal furnizate, respectiv numele și prenumele, adresa
de domiciliu sau reședința, ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul, codul numeric personal (CNP), seria și
numărul cărții de identitate, împreună cu data emiterii, sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare
fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul
bancar, adresa de E-mail, să fie folosită în vederea parcurgerii și finalizării serviciilor de formare profesională.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru parcurgerea și finalizarea procesului de formare
profesională, achitarea prețului stabilit conform pct. 3, impozitarea veniturilor realizate ca urmare a prestării serviciului
de formare profesională potrivit dispozițiilor din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea
tuturor drepturilor prevăzute de lege și de politicile de confidențialitate.
În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI 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, veți avea toate drepturile recunoscute de
lege în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv: a) dreptul la informare, b) dreptul de acces la
datele cu caracter personal care vă privesc, c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, d)
dreptul de a solicita ștergerea datelor, e) dreptul la portabilitatea datelor, f) dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, care produce
efecte juridice asupra persoanei vizate sau produce efecte similare, într-o măsură semnificativă, g) dreptul la
restricționarea prelucrărilor, h) dreptul la opoziție, i) dreptul de a fi notificat în cazul încălcării securității datelor, j)
dreptul de a vă retrage consimțământul, k) dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere și a unei
instanțe judecătorești, l) dreptul de intervenție.
Datele personale nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face până la finalizarea programului de formare profesională și a
serviciilor care constituie obiectul prezentului contract, iar păstrarea dosarelor și stocarea datelor se va face conform
prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altor
prevederi legale speciale în vigoare, inclusiv fiscale și contabile.
Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriţi să exercitaţi
oricare dintre drepturile de mai sus sau dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne
contactaţi.
*Note:
Înlocuirea participantului este permisă cu notificare prealabilă.
Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate se poate face cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare
înainte de începerea programului. Se iau în considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau email).
În eventualitatea în care numărul minim de 10 persoane nu este întrunit, furnizorul îşi rezervă dreptul de a
reprograma cursul, urmând ca beneficiarul să îşi confirme participarea pentru noua perioadă de curs.
Prezentul formular de participare reprezintă comanda din partea participantului pentru asigurarea serviciilor de
instruire.
Cheltuielile pentru pregătirea profesională și perfecționarea personalului angajat al autorităților contractante
sunt considerate cheltuieli deductibile conform art. 76 alin. (4) lit. p) din Codul Fiscal.
Vă rugăm să ne confirmați disponibilitatea de a primi pe E-mail
informații cu privire la programele de formare profesională organizate
de Fundația „Camera de Arbitraj și Mediere”
Semnătură participant,
____________________

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Data completării,
____________________
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