БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ул.Искър 9, 1058 София, тел: 02/ 8117 561; 02/ 8117 546; факс: 02/987 32 09; e-mail: acourt@bcci.bg

КУРС
за обучение на млади юристи

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Българската търговско-промишлена палата организира
курс за обучение на млади юристи по въпросите на
Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа.
Обучението ще бъде с теоретико-практическа
насоченост.
Курсът ще се проведе в периода 04 март – 27 май 2020
г. - един път седмично, в извънработно време, в зала
на Палатата: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1.
Успешно завършилите
сертификат.

обучението

ще

получат

Лекторите са изявени арбитри, с дългогодишен опит в
арбитражното
производство
и
авторитетни
университетски преподаватели в юридическите
факултети в страната.

Имена на участника: ........................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
Тел: .................................................................................
Е-mail: ..............................................................................
Месторабота/фирма, организация, др.
..............................................................................
Позиция:..............................................................
Такса за участие:

Моля, желаещите за участие в курса да изпратят - за студенти – 192,00 лв. с ДДС;
попълнена регистрационна карта на:
e-mail: acourt@bcci.bg
- за адвокати и други юристи – 264,00 лв. с ДДС
/таксата включва програма, материали, лекторски
Допълнителна информация може да се получи на тел. възнаграждения, сертификат/.
02/ 8117 561 или 02/ 8117 546.
Сумата може да бъде платена по банков път:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
На записалите се за участие, допълнително ще бъде БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, пл.”Света
предоставена програма за провеждане на обучението.
Неделя” № 7, София;
Краен срок за потвърждение: 04 март 2020 г.

Препоръчително е, студентите включващи се в или в брой на касата на БТПП / София, ул.Искър”
курса да са завършили обучение, или в настоящия № 9/.
момент да изучават граждански процес.
Предварително благодарим за активността Ви!
С уважение

Данни за данъчна фактура:
БУЛСТАТ...........................................................................

Благовест Пунев
председател на АС

МОЛ....................................................................................

Уведомление за прозрачност (информация, свързана с предоставените от Вас данни)
Kурсът за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд се организира от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), с
адрес: гр. София, ул. „Искър“ № 9. Предоставените от Вас лични данни при регистрацията Ви за курса (имена, тел. номер, e-mail, месторабота фирма/организация, позиция, професия; други данни, изискуеми по Закона за счетоводството за издаването на фактура) се обработват от БТПП
и Арбитражния съд към нея за целите на участието Ви в курса/обучението и в тази връзка - за Вашата идентификация, осъществяването на
контакт с Вас, снабдяването Ви със сертификат за преминато обучение, издаването на фактура. В случай на необходими корекции на данните,
имате право да го изисквате от нас. Имате право на достъп до Вашите данни, право на изтриване на Вашите лични данни (в случай че е
приложимо), право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да видите тук:
https://www.bcci.bg/declaration-bg.html
Получените от Вас данни за контакт при Вашата регистрация, могат да бъдат използвани от нас, за да Ви изпратим информация за бъдещи курсове,
лекции, семинари. Правото да използваме тези данни ни го дава разпоредбата на чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:
легитимен интерес. Независимо от това наше право, можете да възразите срещу това, като ни изпратите кратък текст, че не желаете да получавате
информация за бъдещи събития, семинари, обучения, с което сме длъжни да се съобразим.

