
 
 

Bucureşti, 4 Iunie 2018 
Hotel Hilton / Sala Le Diplomate

A X-a Ediție a Conferinței Naționale a ARTS 
  

Provocări actuale pentru serviciile de securitate privată
Vă rugăm completați și returnaţi formularul la ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE 
SECURITATE: e-mail: horatiu.marinescu@arts.org.ro sau adina.cioclei@arts.org.ro , până la 
data de 18 Mai 2018. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm sunaţi la +4 0314.056.402.

INFORMAȚII CONTACT 

Nume Prenume

Compania

Funcția Departament

Oraș Județ

E-mail Telefon

Sunteți membru ARTS?

Da Nu

Participarea la Conferinţa Naţională a ARTS este gratuită.



ARTS prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul informării 
online (prin intermediul newsletter-ului) despre activitatea asociaţei şi în scopuri statistice. Pe viitor, aceste date 
(nume şi prenume, telefon, adresă de email) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. În cazul în care 
nu doriţi aceasta, selectați mai jos în formular. 
  
Prin înregistrarea la acest eveniment, vă exprimaţi acordul ca datele dumneavoastră să fie transmise doar 
partenerilor - persoane fizice şi/sau juridice care susţin prezentări în faţa dumneavoastră. În cazul în care nu doriţi 
aceasta, selectați mai jos în formular. 
  
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 
ştergerea datelor.

Doresc să fiu informat prin e-mail cu 
privire la activitatea ARTS

Partenerii CN ARTS - Ediţia a X-a vor primi 
datele mele:

  
  
  
 

Semnătură Participant
Organizator: ASOCIAȚIA ROMÂNĂ 
PENTRU TEHNICĂ DE SECURITATE

Data Data

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE 
Bucureşti, Splaiul Independenţei 319 O.B. 12 Etaj 1  
Telefon: +4031-405.64.02  | Fax: +4031-405.64.01 

Website: www.arts.org.ro   |  E-mail: office@arts.org.ro

http://www.arts.org.ro
http://www.arts.org.ro
mailto:office@arts.org.ro
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