FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CURS – Persoane Juridice
București
Email: academia@tuv-austria.ro
Nr. ................................ / ................................ (se va completa de către TÜV Austria România)

Denumire curs:
Data Protection Officer – Responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal conform cerințelor Regulamentului 679/2016 (GDPR)

Perioada:
02-04 decembrie 2019

Locația:
Hotel President ****
Băile Felix

Doresc diploma în limba:
Română
inclusă în taxa
de participare

☐Engleză
se adaugă
15€+TVA la
taxa de
participare

DATE PARTICIPANT:
Nume*:
Data nașterii*:

☐Franceză
se adaugă
15€+TVA la
taxa de
participare

☐Germană
se adaugă 15€+TVA la
taxa de participare

Funcția:

Prenume*:
Locul nașterii

Locul nașterii

Județ*:

Localitate*:

Telefon*:

Email*:

PACHETE:
Varianta I
930 euro + TVA
Pachet all inclusive
1 persoană, cazare în cameră dublă (poate include și însoțitor*), 3 mese pe zi, participare
la curs (2 pauze de cafea pe zi)/2 nopți, 3 zile
* Însoțitorul nu participă la curs și beneficiază de cazare și pensiune completă
* În situația în care vor sta în aceeași cameră două persoane de la aceeași companie și
vor participa la curs, la tariful inițial se va adăuga costul cursului conform Pachet III, cu o
reducere de 5% (reducerile se acordă conform regulamentului TÜV Austria România)
Varianta II
860 euro + TVA
Pachet single
1 persoană, cazare cameră single, 3 mese pe zi, participare la curs (2 pauze de cafea
pe zi)/2 nopți, 3 zile
Varianta III 730 euro + TVA
Pachet fără cazare
1 persoană, participare la curs (masa de prânz și 2 pauze de cafea pe zi)/3 zile

DATE DE FACTURARE:
Nume Firmă*:

Cod Fiscal*:

Adresa*:

Nr. Reg. Com*:

IBAN*:

Banca*:

Persoana de contact*:

Funcția*:

Telefon Contact*:

Email*:

Fax:

se va completa de către TÜV AUSTRIA ROMÂNIA SRL
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CURS – Persoane Juridice
București
Email: academia@tuv-austria.ro
Nr. ................................ / ................................ (se va completa de către TÜV Austria România)

TERMENI ȘI CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Pentru a putea participa la cursul solicitat trebuie să completați în totalitate şi corect toate câmpurile obligatorii (marcate cu
*).
Emiterea unei noi diplome în cazul completării incorecte a datelor din formular atrage o taxă suplimentară de 15
Euro + TVA.
Vom prelucra aceste date în următoarele scopuri: furnizarea serviciului solicitat și emiterea de adeverinţe de participare
sau certificate de absolvire, facturare și contabilitate, identificare în vederea prevenirii fraudei, conformare cu cerințele de
acreditare și a legilor în vigoare.
Data limită a înscrierilor este cu 30 zile înainte de începerea cursului. După înscrierea la curs veţi primi o confirmare de
participare din partea noastră, care este telefonică / prin email /sau pe fax şi care se face cu cel puţin 5 zile înainte de
începerea cursului la care v-aţi înscris. În cazul în care, după achitarea contravalorii pachetului de către participant, acesta
renunţă la cursul la care s-a înscris, TÜV Austria România va reţine 20% din suma achitată, dacă participantul anunţă
retragerea în scris cu 2 - 6 zile înainte de data începerii cursului şi 100% din suma achitată, dacă participantul anunţă
retragerea în scris cu 1 sau 2 zile înainte de data începerii cursului. În condiţiile în care plata se face prin virament bancar,
copia ordinului de plată va fi transmisă către TÜV Austria România prin email sau fax. Valoarea pachetului se achită integral
în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, în contul TÜV Austria România SRL IBAN RRO67 BACX 0000 0000 9226 4250, Unicredit
Bank SA – Agentia Grigore Mora sau în numerar la sediul TÜV Austria România S.R.L cu 10 zile înainte de începerea
cursului, în baza facturii proforme emise de TÜV Austria România. În cazul în care, după achitarea taxei de către participant,
numărul persoanelor înscrise nu este suficient, TÜV Austria România îşi rezervă dreptul de a anula/amâna organizarea
cursului şi de a restitui contravaloarea sumei achitate.
☐ Am luat la cunoștință*

DECLARAȚIE:
Informaţiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale şi corecte. Precizez că am luat la cunoştinţă prevederile din
Codul Penal Român, potrivit cărora declaraţia necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune de fals privind
identitatea şi declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nu am folosit alte nume şi alte date în afara celor completate
în acest formular.
Am înţeles că TUV AUSTRIA ROMANIA SRL trebuie să confirme identitatea mea / a persoanei vizate şi că ar putea fi
necesar să furnizez ulterior informaţii mai detaliate. Am luat la cunoştinţă faptul că necompletarea corectă și/sau completă
a datelor solicitate de formular poate face imposibilă prestarea serviciilor solicitate.
Cunosc faptul că substituirea de persoană constituie infracţiune.
☐ Confirm*
☐ Sunt de acord să fiu contactat în vederea transmiterii de invitații la seminarii gratuite, oferte promoționale sau
noutăți.
Data:

Persoană autorizată...............................................................
Funcția....................................................................................
Semnătura și stampila...........................................................
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