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Nume Companie   

Cod Fiscal:  

Adresa:  

Nume persoana de contact:   

Telefon:              

 

Nume Participant Funcție Email  Preț* 

    

    

Total:  

TVA 19%:  

Suma Finala: 
*Preturile nu includ TVA                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMNATURA 
 

STAMPILA 
 
 

Sunt de acord ca datele mele să fie folosite de către ICAP CRIF S.R.L. și partenerii săi in scopuri de publicitate si marketing, in conformitate cu 
Regulamentul nr. 679/2016 (privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) si Nota de Informare 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anexa la prezentul formular. 

Da    Nu  

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE  

Date Companie 

 

Procedura de înregistrare: 
 
Vă rugam să completați formularul de mai sus și să îl transmiteți pe email la icapcrifromania@icapcrif.com. După aceea, vă rugam să efectuați 
plata în contul de mai jos, menționând numele companiei dumneavoastră. 
Banca ALPHA BANK-Perla: RO67 BUCU E425 2028 2511 RO02 - RON 

La final, transmiteți-ne dovada plății prin fax la 021 201 60 99 sau prin email la icapcrifromania@icapcrif.com. 
 
Participarea dumneavoastră va fi rezervată. In cazul in care nu veți putea participa la Training, un alt coleg de-al dumneavoastră poate 

participa, fără taxe suplimentare. În cazul anularii participării pana la 13 Mai 2022, veți fi taxat cu 50% din suma totala, iar daca anularea are 

loc după această dată, suma nu poate fi restituită. 

Evaluarea financiară a  

clienților / furnizorilor 

http://www.icapcrif.com/
mailto:icapcrifromania@icapcrif.com
mailto:icapcrifromania@icapcrif.com
mailto:icapcrifromania@icapcrif.com
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Participantul la Trainingul ”Evaluarea financiară a clienților/furnizorilor” se obligă in mod ferm si irevocabil să păstreze 
confidențialitatea cu privire la : desene, schițe, planuri, proiecte, informații considerate confidențiale conform prezentului 
acord, și nu pot fi utilizate fără acordul reprezentaților ICAP CRIF SRL. 
 
Prin “Informații confidențiale”, Părțile înțeleg orice informații, date, documente, materiale, acte dezvăluite nemijlocit sau 
incidental de ICAP CRIF si/sau colaboratori ai ICAP CRIF in legătură cu sau care rezultă din executarea Contractului de prestări 
servicii, indiferent de natura informațiilor, documentelor, materialelor si indiferent de modul cum a ajuns la cunoștința 
Prestatorului, inclusiv, dar fără a se limita la: 

- numele si prenumele persoanelor fizice menționate in rapoartele ICAP CRIF, cat si data si locul nașterii, telefon, fax, 
adresa (domiciliu/reședința), cetățenie, e-mail, profesie, loc de munca, studii, istoric profesional; 

- situație economică si financiară, date privind bunurile deținute, date bancare ale persoanelor fizice menționate in 
rapoartele ICAP CRIF 

- altele informații privind persoane fizice menționate in rapoartele ICAP CRIF: datorii neachitate la termen, credite, 
garanții reale imobiliare, procese, incidente de plata etc. 

- proiectele si programele de afaceri ale ICAP CRIF, 
- structura băncii de date a ICAP CRIF, datele de identificare ale clienților ICAP CRIF 
- procedurile interne ale ICAP CRIF; 
- aplicațiile utilizate in cadrul ICAP CRIF; 
- informații tehnice referitoare la: metode, procese, formule, sisteme, tehnici, invenții, aplicații informatice și proiecte 

de cercetare a pieței, privind promovarea serviciilor de marketing si consultanță în afaceri; 
- informații de afaceri referitoare la: liste de clienți, liste de prețuri, liste de furnizori, date financiare, sisteme ori 

planuri de vânzare, si/sau marketing; 
- documente, tranzacții, date, planuri de afaceri, obiective de investiții, planuri de lucru, strategii sau proiecte, 

portofolii care aparțin ICAP CRIF 
- orice fel de programe software si/sau baze de date create/dezvoltate/utilizate de ICAP CRIF 
- orice alte Informații confidențiale dobândite in timpul trainingului  

 
Participantul se obligă să nu transmită terților know-how-ul ICAP CRIF de care a luat cunoștință în desfășurarea activității, si 

nici sa utilizeze sau sa copieze astfel de Informații confidențiale in interes sau al unor terți ori in scopuri care contravin 

intereselor Beneficiarului. 

Participantul nu poate dezvălui date sau informații ori pune la dispoziție documente din cele menționate mai sus niciunei 

persoane, instituții sau entități, fără acordul prealabil scris al ICAP CRIF . 

Participantul este de acord cu respectarea secretului profesional în ceea ce privește informațiile și documentele cu care intră 

în contact și este de acord să suporte prejudiciul suferit de companie prin nerespectarea secretului profesional. 

http://www.icapcrif.com/
mailto:icapcrifromania@icapcrif.com

