BUCHAREST SECURITY TRADE SHOW
Formular de Inregistrare/COMANDA

Numele si prenumele:
Nr. Telefon:
Societate:
Nr. Reg. Comertului:
Adresa:
Cont IBAN:
Reprezentant LEGAL (Nume si Prenume):

e-mail:
Cod fiscal:
Banca:

Doresc sa particip la Bucharest Security Trade Show si prin completarea acestui formular confirm prezenta mea in cadrul acestei manifestari.
Voi achita suma de EUR _____________ in termen de 15 zile de la data inaintarii aceste comenzi.
Plata se face în lei (RON) prin transfer bancar, la cursul BNR din ziua platii.
* Beneficiarul platii: ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIA DE SECURITATE (ARIS)
Număr de cont IBAN: RO90WBAN00991V011896RO01 deschis la Intesa San Paolo Bank.
 Comisioanele bancare sunt în sarcina firmei plătitoare şi vor fi achitate de aceasta în plus faţã de suma reprezentând înregistrarea.
 Vã rugãm sã vã asiguraţi cã aţi completat pe ordinele de platã şi actele de transfer bancar numele firmei dumneavoastră şi
denumirea evenimentului- Vã rugãm sã transmiteţi o copie a ordinului de platã prin fax, sau scanat prin e-mail. Confirmarea
participării dumneavoastră la conferinţă se va efectua de organizatori după încasarea taxelor de participare.
POLITICĂ DE ANULARE:
Pentru anulările anunțate cu 30 de zile înaine de eveniment nu se percep penalizări. Pentru anulările anunțate cu 29-15 înainte de eveniment
se taxează 50% din costurile biletelor rezervate inițial. Pentru anulările anunțate cu 14-9 zile înainte de eveniment se taxează 85% din costurile
biletelor rezervate inițial. Pentru anulările anunțate cu 7 zile înainte de eveniment se taxează 100% din costurile biletelor rezervate inițial.
In schimbul pretului primit ARIS, pune la dispozitia platitorului urmatoarele:
• Suprafata de expunere STANDARD, in cadrul Bucarest Security Trade Show in data de 15 Noiembrie 2019, intre orele 8-22;
• Masă cu 3 scaune;
• Conexiune electrică la 220 V;
• Participare GRATUITA la CONFERINTA REGIONALĂ DE SECURITATE BUCUREȘTI – 2019;
• 30% reducere fata de pretul de lista (in momentul exprimarii optiunii) pentru 4 bilete nominale (netransmisibile),
la Gala OSPA România-2019, in cazul in care doresc sa particip.
ARIS:

____________________

BENEFICIAR:

________________________

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;

