
 
 

FORMULAR DE INREGISTRARE/CONTRACT 

 

 

Denumire Societate/Nume Prenume (pt. Persoane fzice):  
Reprezentant Legal (societati)  
Cod Fiscal/CNP (pt. Persoane Fizice  
Email/telefon:  
Semnatura Reprezentant Legal  

 

Eveniment Prețuri Număr 

Participanti 

Total de plata 
(pret x numar de participanti) 

SECURITATEA PRIVATA – FORUMUL REGIONAL – BUCURESTI 2019 

Inscrieri inainte de 01/10/2019       Gratuit   

Inscrieri 01/10 – 01/11/ 2019  35 €   

Romanian OSPAs – Trofeele pentru Excelența Profesională în Securitatea Privată 
Ofertă Super Early Bird – înscrieri înainte de 30/06/2019  90 €   
Foști participanți la Galele OSPA 2016-2019  85 €   
Ofertă Early Bird – înscrieri între 01/07 și 15/09/2019  100 €   
Înscrieri între 16/09 și 31/10/2019  125 €   
Înscrieri după 01/11/2019  150 €   

Rezervare Masa Corporate  10 persoane – pana la 15/09  800 €   

Total de plata  

Modalitate de plată 
Plata se face în lei (RON) prin transfer bancar, la cursul BNR din ziua platii. 

Beneficiar: Federația Serviciilor de Securitate, 

Număr de cont: RO92BTRL04301205R27608XX, swift BTRLRO22  la BANCA TRANSILVANIA 

 Pentru OSPA invitatiile pot fi achizitionate si online: http://ziuasecuritatiiprivate.ro/cumpara-bilet/ 
Participarea la Evenimentele ZSPR se face doar pe baza de invitatie. Invitatiile se aloca pe principiul „primul venit, primul 

servit”. Participarea dumneavoastra la evenimente va fi confirmata după încasarea taxelor de participare. Vã rugãm sã vã asiguraţi 

cã aţi completat pe ordinele de platã suma corecta conform oferte, numele persoanelor participante şi denumirea evenimentului la 

care participati („Conferinta” sau „OSPA”). 

 Dupa completaree vă rugăm să trimiteți acest formular cât mai repede CĂTRE: 

Bogdan Buzdugan: Secretar General ARIS/FSS office@fss.org.ro 

office@arisonline.ro 
POLITICĂ DE ANULARE: 

❖ Pentru anulările anunțate cu 30 de zile înaine de eveniment nu se percep penalizări.  

❖ Pentru anulările anunțate cu 29-7 zile înainte de eveniment se percep penalizari de 50% din costurile biletelor. 

❖ Pentru anulările anunțate cu 7 zile înainte de eveniment se percep penalizari de 100% din costurile biletelor. 

❖ RGPD: ARIS prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice in conformitate cu dispozitiile legale cu privire la 

protectia datelor cu caracter personal din Romania, prelucrarea fiind intr-un scop legitim, contractual, de gestiune economica-financiara 

si administrativa. 

ARIS ia toate masurile necesare pentru a pastra toate informatiile personale in conditii de siguranta si confidentialitate. 

Scopul colectarii datelor il reprezinta: 

- derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre ARIS si CLIENT, inclusiv date colectate si prelucrate in etapele 

premergatoare incheierii contractului; 

https://ro.theospas.com/
http://ziuasecuritatiiprivate.ro/cumpara-bilet/
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