FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CURS – Persoane Juridice
se transmite la:
Email: office@cursuri-iso.info
Web: www.cursuri-iso.info
Faxl: 0359-179972
Nr. ................................ / ................................ (se va completa de către TÜV Austria România)

Locația*:

Denumire curs*:

Perioada*:

Doresc diploma în limba:

Taxa de participare:

Română

☐Engleză

☐Franceză

☐Germană

inclusă în taxa de
participare

se adaugă 15€+TVA
la taxa de participare

se adaugă 15€+TVA
la taxa de participare

se adaugă 15€+TVA
la taxa de participare

Acoperă accesul la curs, masa de prânz și pauzele de cafea,
prezentările lectorilor, testarea finală, eliberarea documentelor
care atestă participarea la curs.

.............. .............+ TVA/persoană
DATE PARTICIPANT:
Nume*:
Data nașterii*:

Funcția:

Prenume*:
Locul nașterii

Locul nașterii

Județ*:
Telefon*:

Localitate*:
Email*:

DATE DE FACTURARE:
Nume Firmă*:

Cod Fiscal*:

Adresa*:

Nr. Reg. Com*:

IBAN*:

Banca*:

Persoana de contact*:

Funcția*:

Telefon Contact*:

Email*:

Fax:

TERMENI ȘI CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Pentru a putea participa la cursul solicitat trebuie să completați 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.
Comunicarea facturilor emise de către TUV Austria România SRL va fi făcuta prin e-mail la adresa menționată în acest formular de înscriere.
Orice schimbare/modificare a adresei de email va fi adusă la cunoștința TUV Austria România SRL în scris cu cel puțin 15 zile înainte, sub sancțiunea
de a nu se ține cont de aceasta, iar comunicările făcute la adresa de email anterioară vor fi considerate comunicări valabile.
Data limită a înscrierilor este cu 10 zile înainte de începerea cursului. După înscrierea la curs veţi primi o confirmare de participare prin telefon / mail
/ fax. Contravaloarea cursului se plătește anticipat în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, în contul TÜV Austria România SRL,
IBAN RO67 BACX 0000 0000 9226 4250, Unicredit Bank SA – Agenția Grigore Mora sau în numerar la sediul TÜV Austria România SRL.
Dacă după plata contravalorii cursului, participantul renunţă la curs, TÜV Austria România SRL va reţine cu titlu de daune interese 20% din
contravaloarea cursului, dacă participantul anunţă în scris renunțarea cu minim 3 - 5 zile înainte de data începerii cursului şi, 100% din contravaloarea
cursului, dacă participantul anunţă în scris renunțarea cu minim 1-2 zile înainte de data începerii cursului. În cazul în care pentru cursul respectiv nu
se înscriu minim 7 persoane, TÜV Austria România SRL are dreptul de a anula/reprograma ținerea cursului şi de a restitui sumele plătite.
Prin semnarea prezentului formular și înscrierea la curs, subsemnatul declar că am luat la cunoștință despre tema/subiectul cursului și înțeleg că
informațiile pe care le voi primi vor fi numai cele referitoare la această tema/subiect și că nu pot fi extinse, modificate etc.
Am luat la cunoștință că suportul de curs, conceptul, metodele, materialele etc. utilizate sunt proprietatea TÜV Austria România SRL și nu pot fi
copiate, multiplicate, distribuite, etc., fiind apărate de legislația privind dreptul de proprietate intelectuală.
Totodată declar că am luat la cunoștință și sunt de acord cu toate condițiile și termenii de desfășurare ale cursului.

☐ 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...........................................................
se va completa de către TÜV AUSTRIA ROMÂNIA SRL

Observaţii:
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Completat de:

www.tuv-austria.ro
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