
Pentru înscriere vă rugăm să returnați acest formular completat și semnat,  pe e-mail office@e-trainings.ro  F-ETS-PD 10.01 Ed. 1 

FORMULAR DE INSCRIERE LA CURS  
Prin prezenta solicităm înscrierea următoarelor persoane la cursul de pregătire teoretică din domeniul instalațiilor electrice: 
Cursul este organizat de EUROTRAINING SOLUTION, se desfășoară            LA SALĂ                       ONLINE  în perioada:  

Nr. 
crt. Nume cursant Prenume cursant CNP 

Gradul 
candidatului 

pentru examen / 
prelungire 
autorizație 

Adresa e-mail Nr. telefon 

Tip CURS 
A = Autorizare 

B - Reautorizare 
C =  VP/ Expert tehnic 

1.

2.

3.

4.

5.

Date despre organizația plătitoare : 

Numele firmei:     

Codul Fiscal         

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului  

Adresa societății:              

Codul IBAN 

Banca 

E-mail:  

Telefon:       

Persoana de contact:  

Prin completarea acestui formular vă exprimați acordul privind prelucrarea datelor personale de către EUROTRAINING SOLUTION cu respectarea politicii GDPR afișată pe verso. 
* EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programului publicat, urmare a unor situații neprevăzute sau care nu pot fi controlate de către aceasta, caz în care
participanților care au plătit li se vor returna toate taxele.  
Oferta programului de formare profesională împreună și formularul de înscriere  țin loc de contract între părți. 
Suntem de acord cu condițiile de înscriere și de plată, specificate în textul acestui formular cât și în oferta la care acest formular este anexat. 

Data: Director: 
(se va trece numele si prenumele reprezentantului legal, semnătura autorizată/ ștampila firmei) 



GDPR - POLITICA DE CONFIDENTIALITATE 
Politica de confidențialitate a Eurotraining Solution S.R.L. 

Politica de confidențialitate al Eurotraining Solution S.R.L. respectă Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation - GDPR), aplicabil din 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene. 
Persoanele fizice care furnizează date personale companiei Eurotraining Solution S.R.L. vor fi denumite persoane vizate, protecția acestora fiind subiectul principal al politicii noastre de confidențialitate. 
Cu maximă transparență, expunem informații complete referitoare la natura datelor colectate, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile persoanelor vizate. Astfel, acestea ne pot oferi 
acordul prelucrării datelor personale în deplină cunoștință de cauză. 
  Datele colectate. Scopul. 
Eurotraining Solution S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scop legal, în scop de informare privind cursurile organizate, dar și de marketing direct, pentru informare privind noile servicii 
oferite, conform căutărilor efectuate în site-urile noastre, după abonarea persoanei vizate, oferindu-ne acordul de procesare al datelor personale. 
Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit de semnarea documentelor organizației sau de acceptarea termenilor și condițiilor din site-uri. 
Nu colectăm și prelucrăm date personale sensibile: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață si orientare sexuală, sănătate, date genetice, infracțiuni penale etc. 
Adresa de email 
Adresa de email va fi utilizată pentru a trimite persoanelor vizate newsletter, emailuri de informare, mesaje de marketing cu privire la cursurile organizate, serviciile oferite, evenimente, articole de 
interes din activitatea noastră, precum și pentru a transmite documente/acte necesare colaborării noastre cu persoanele vizate. 
Numele și Prenumele. Data de naștere. Prenumele părinților. Funcția profesională 
Aceste date sunt utilizate pentru a completa certificatele de absolvire/ adeverințele de participare la curs, pentru a personaliza email-urile și pentru a încheia contracte între persoana vizată și 
Eurotraining Solution S.R.L. 
Numărul de telefon 
Dacă este nevoie de contactarea directă pentru informări cu privire la serviciile oferite și/sau achiziționate, dacă se impune contactarea pentru confirmarea datelor sau obținerea/transmiterea unor 
informații, folosim numărul de telefon furnizat de persoana vizată. 
Acte, fotografie, adresa de domiciliu 
Aceste informații sunt colectate conform legislației specifice formării profesionale și sunt necesare pentru înscrierea, derularea activităților și certificarea cursanților. Informațiile respective sunt stocate 
în maximă siguranță și sunt furnizate numai instituțiilor stabilite prin lege, pentru respectarea obligațiilor legale.  
Datele companiei (datele de facturare) 
Pentru a încheia contracte în prealabil convenite de ambele părți, utilizăm datele companiei unde persoana vizată este asociat, angajat, titular ori administrator (CNP, CUI, Numărul de înregistrare la 
Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal etc.).  
Marketing 
Privitor la scopul de marketing direct, prelucrăm datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresă de email și număr de telefon. 
Persoana vizată primește comunicări de marketing dacă s-a abonat la newsletter-ele noastre, a cumpărat de la noi servicii și dacă a bifat căsuța pentru acceptare “Termeni si Condiții”, “Politica de 
confidențialitate”. 
Prelucrarea datelor personale 
Datele cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților și terțelor părți, care se supun obligației de confidențialitate. 
Este posibil ca datele personale să ajungă și către terțe părți numai în următoarele situații: dacă vom externaliza unei firme serviciile IT și de administrare system – cu respectarea unei clauze de 
confidențialitate; dacă sunt necesare pentru respectarea obligațiilor legale, către instituțiile stabilite prin lege (către Administrația Fiscală, organe de reglementare și alte autorități din România care 
solicită raportarea datelor personale); dacă datele personale sunt necesare în relația cu diverși parteneri contractuali, contractele cu aceștia conținând clauze de confidențialitate și furnizarea datelor 
personale realizându-se cu acordul prealabil al persoanelor vizate. 
Perioada de prelucrare a datelor personale 
Pentru a determina perioada prelucrării datelor personale, luăm în calcul perioada contractuală până la expirarea obligațiilor legale, termenele de arhivare – pentru clienții persoane fizice și juridice, 
iar pentru persoane fizice – în termen de 10 zile de la primirea unei cereri specifice, semnată și datată, transmisă la sediul nostru din: Calea Plevnei, nr. 139, corp B, sector 6, București. 
Drepturile proprietarului datelor colectate de către Eurotraining Solution S.R.L. 

• Dreptul de a fi informat cu privire la Eurotraining Solution S.R.L. și la toate aspectele privind colectarea și prelucrarea datelor personale, 
• Dreptul de acces la datele personale (confirmare prelucrare, acces la date, etc.), 
• Dreptul de a cere rectificarea datelor personale, 
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale (“dreptul de a fi uitat”), 
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale, 
• Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing, 
• Dreptul de a primi datele personale sau de a solicita trimiterea acestora către un alt operator (portabilitatea datelor), 
• Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor personale, către autoritățile de supraveghere, 
• Dreptul de retragere a acordului de utilizare a datelor personale. 

Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții de la acestea în condiții bine determinate (obligații legislative privind arhivarea/prelucrarea datelor, constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță, etc.). 
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