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Anexa 4

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Nume şi prenume ________________________________________________________________________________
Funcția_________________________________________________________________________________________
Compania/instituţia _______________________________________________________________________________
CNP __________________________________________________________________________________________
Absolvent(ă) al__________________________________________________________________________________
Date contact/ tel. ________________________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________,
solicit înscrierea la programul:
__________________________ ____________________________________________________________________
organizat de Institutul de Studii Financiare în perioada ____________________________,
în localitatea________________________________________________________________.
Note:
1) Institutul de Studii Financiare (ISF) își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment perioada sau conținutul
programelor educaționale, cu o notificare prealabilă către persoanele înscrise.
Conform politicii de facturare și plăți a ISF, taxa de participare se achită cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii cursului, în baza
unei facturi emise de ISF. Taxa de participare se poate returna:
 În proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia
 În proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii acestuia.
În toate celelalte cazuri în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția ivirii unor situații
neprevăzute, temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de
participare, împreună cu documente justificative.
2)  Sunt de acord să primesc informări periodice din partea ISF privind organizarea de evenimente educaţionale.
3)  Sunt de acord să mă abonez la newsletter-ul ISF
În cazul în care veți bifa punctul nr. 2 și/sau nr. 3, vă rugăm să aveți în vedere faptul că puteţi să renunţaţi oricând la consimțământ,
prin accesarea link-ului de unsubscribe din cadrul mail-ului sau telefonic, la nr. +4 021 230.51.20.
Completând acest formular declar că:
a) cele menționate mai sus sunt conforme cu realitatea;
b) am citit și sunt de acord cu cele menționate mai sus la pct. 1) - secțiunea ”Note”.

Informatiile colectate prin acest formular sunt prelucrate in conformitate cu politica de confidentialitate pe care o puteti consulta pe
website-ul ISF: http://www.isfin.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate.

Data semnării _____._____.________

Semnătura ______________
FI vers 3_mai 2018

