FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Nume şi prenume
________________________________________________________________________________Funcție_________
________________________________________________________________________________
Compania/Universitate___________________________________________________________________________
Mobil ________________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________,
solicit înscrierea la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare ECFS 2017, organizată de Institutul de
Studii Financiare, Universitatea „Petru Maior” și Societatea Romană de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din
Tîrgu-Mureș în perioada 19 – 20 octombrie 2017 în Brașov – Hotel Aro Palace, în calitate de:
 vorbitor
 participant
vă rugăm să selectați panelurile la care doriți să prezentați/ participați:
Joi, 19 octombrie:
 10:15 - 13:15 - Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru furnizorii de servicii financiare;
 14:30 - 17:30 - Soluționarea alternativă a litigiilor financiare;
 19:00 – 22:00 – Gala dinner








Vineri, 20 octombrie:
09:30 - 11:30 - Prevenirea practicilor abuzive în cazul emitenților de valori mobiliare;
09:30 - 11:30 - Asigurarea pierderilor de profit și gestionarea daunelor acestora;
11:45 - 13:45 - Dreptul serviciilor financiare;
11:45 - 13:45 - Asigurări de viață, pensii private – alternative la creșterea de salarii;
15:00 - 17:00 - Emitenți de valori mobiliare. Integritatea raportărilor financiare;
15:00 - 17:00 - Cyber-security în contextul automatizării proceselor din asigurări;

Note:
1) Institutul de Studii Financiare (ISF) își rezervă dreptul de aschimba și actualiza în orice moment perioada sau conținutul
evenimentelor, cu o notificare prealabilă către persoanele înscrise.
2)  Sunt /  nu sunt de acord să primesc informări periodice din partea ISF privind organizarea de evenimente educaţionale.
Completând acest formular declar că:
a)cele menționate mai sus sunt conforme cu realitatea;
b) sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să intre în baza de date a Fundaţiei Institutul de Studii Financiare- nr.operator de
date cu caracter personal 20386 - și să fie prelucrate în scopul participării la programul pentru care am solicitat înscrierea. Îmi cunosc
drepturile conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, respectiv : dreptul de a accesa datele mele cu caracter personal;dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea
sau blocarea corespunzătoare a acestora; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii
automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale); dreptul de a mă
adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor mele cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
c) am citit și sunt de acord cu cele menționate mai sus la pct. 1) - secțiunea ”Note”.

Data semnării _____._____.________

Semnătura ______________
FI vers 1_ian 2017

