
 

Confirmarea de participare completată se va trimite prin fax sau email la CCI SUCEAVA la datele de contact menţionate. Dacă sunt 
necesare mai multe  confirmări de participare, acest formular se poate multiplica, iar copia completată se poate trimite prin fax sau 

email la CCI SUCEAVA 
Contact: 0230 / 521.506, fax : 0230 /520.099, e-mail : office@ccisuceava.ro 

 

FORMULAR DE INSCRIERE 
nr. ______ din __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate de nota de informare afișată de către 
Camera de Comerț și Industrie Suceava. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C E R E R E 
 
Vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la cursul: ____________________________________________________ 
_________________________________________ organizat la Camera de Comerţ şi Industrie Suceava. 
 
Din contravaloarea totală a cursului în sumă de ____________ lei, mă oblig să achit suma de ____________ lei, integral sau în 2 
rate (prima rată înainte de începerea cursului, a doua înainte de data examenului) : 
 cu chitanţa/bonul fiscal nr: ___________ din data de __________________;    
  în cont specificat (în contractul de formare profesională), cu O.P. nr. _____________ din data de _____________,  
Mă oblig să anexez urmatoarele acte: 
 Copie după actul de identitate; 
 Copie după diploma de studii de 8/10 clase; 
 Copie după diploma de bacalaureat; 
 Copie după diploma de licenţă; 
 Copie după certificatul de căsătorie. 
 Copie după certificatul de naştere; 
 
Declar că prezenta cerere reprezintă comanda fermă, că am luat la cunoştinţă de prevederile Condiţiilor de participare cuprinse în 
prezenta, detaliate pe site-ul www.ccisv.ro şi că accept tariful de _______ lei, pe care îl voi achita conform condiţiilor de participare 
mai sus menţionate. 
Neparticiparea la curs confirmată anterior prin formular, dă dreptul organizatorului să solicite şi să reţină 50% din tariful cursului cu 
titlu de daune interese compensatorii pentru prejudiciul suferit. În cazul în care numărul persoanelor înscrise la prezentul curs va fi 
mai mic de 14, CCI Suceava îşi rezervă dreptul de a anula organizarea cursului. 

Semnătură beneficiar  
 

                .......................................                                                                                                   Data: ........................... 
  

DATELE DE IDENTIFICARE A CURSANTULUI PERSOANĂ FIZICĂ 
- se completează obligatoriu - 

Nume ______________________ Prenume ___________________________ fiul/fiica lui 
__________________ şi al/a ____________________ domiciliat(ă) în ______________ str. 
______________________________, nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____, jud. 
______________, cod poştal ___________, tel. mobil  _____________, tel. fix _____________, având 
B.I./C.I. seria ____ nr. ___________, eliberat de _______________________, la data _____________, 
e-mail _________________________________ CNP ______________________________, locul naşterii 
____________________ jud. ________________. 
 
Nivelul de educaţie/ Situaţia profesională:                      Studii:     gimnaziale;      medii (bacalaureat);   
                                                                                             universitare;   postuniversitare. 
 

DATELE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE 
- numai pentru situaţia când se decontează contravaloarea cursului de către persoana juridică în baza 

facturii - 
S.C./I.F./I.I./P.F.A _________________________________________ cu sediul în  
__________________________,  str. ___________________________, nr. _____, jud. 
_____________________, cod poştal ___________, tel. _____________, fax ____________________, 
e-mail ________________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
_____________________, C.U.I. ________________, având cont bancar nr. 
__________________________________________ deschis la banca _______________________ 
filiala/ sucursala _________________________. 



 
 
 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

     

  CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SUCEAVA (denumită în continuare CCISV) este operator 

de date cu caracter personal nr. 11631 care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin 

mijloace manuale şi automatizate în scopul implementării și derulării activităţilor departamentului Cursuri de 

Formare Profesională din cadrul CCISV, precum şi în scop statistic. În conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, cu dispozițiile Legii nr. 677 din 21 

noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, vă aducem la cunoștință faptul că în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege 

si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţilor contractuale, CCISV colectează și prelucrează 

date cu caracter personal furnizate prin completarea formularelor puse la dispoziție, iar conform 

prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice, CCISV are obligaţia de a administra în condiţii de 

siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia solicitării de servicii. 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la 

ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 

opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a vă retrage 

consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresată CCISV. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul CCISV cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată la adresa de e-mail: office@ccisuceava.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Str. 

Universității, Nr. 15-17, 720229, Suceava.  

  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de 

supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. 

 

NUME ȘI PRENUME ........................................ 

     CALITATE ........................................................ 

SEMNĂTURA ................................................. 

 


