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REGULAMENT EVENIMENT  

„FIRE CREDIT OPEN DAY” 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI  

1.1. Organizatorul evenimentului „Fire Credit Open Day”, denumit in continuare "Evenimentul" este 

societatea comerciala FIRE CREDIT S.R.L, cu sediul in municipiul Iasi, str. Sf. Lazar, nr. 66 A, etajul 8, 

birourile 1,2,4,5,6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/1955/2011, avand C.I.F. nr. 

29273858, atribut fiscal RO, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal cu nr. 0002136 in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

1.2. Evenimentul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare 

"Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. 

1.3. Prin participarea la acest Eveniment participantii confirma ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, si sunt de acord ca, ulterior 

Evenimentului, organizatorul SC FIRE CREDIT SRL sa publice, in scopuri de prezentare si promovare, 

imagini surprinse in cadrul Evenimentului, prin afisarea acestora pe site‐ul societatii www.firecredit.eu, pe 

pagina de facebook.com/firecredit, prin publicare in mass media scrisa sau audiovizuala, sau prin orice alt 

mod, fara vreo contraprestatie oferita in acest sens de catre Organizator.  

1.4. Prezentul regulament este adus la cunostinta fiecarui participant in parte, acesta  fiind pus la dispozitia 

tuturor participantilor, spre consultare, in mod gratuit, la sediul FIRE CREDIT S.R.L. din municipiul Iasi, str. 

Sf. Lazar, nr. 66 A, precum si prin afisare pe site‐ul www.firecredit.eu  

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A EVENIMENTULUI: 

2.1. Evenimentul este organizat si se desfasoara la sediul Organizatorului, din strada Sf. Lazar, nr. 66 A.  

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. Evenimentul este adresat tuturor persoanelor fizice indiferent de varsta sau nationalitate, iar participarea 

la „Fire Credit Open Day” implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament de către toti participantii. 
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SECTIUNEA 5. AGENDA EVENIMENTULUI 

 

Orar Agenda Eveniment 

10:00 - 10:10 Inregistrarea participantilor  

10:10 - 10:20 Prezentarea Regulamentului de participare  si programul evenimentului 

10:20 - 10:50 

Prezentarea societatii comerciale FIRE CREDIT S.R.L. – in calitate de Organizator al 

Evenimentului “Fire Credit Open Day” 

10:50 - 11:30 

Prezentarea departamentelor existente in cadrul societatii FIRE CREDIT S.R.L. precum 

si a activitatii desfasurate de catre aceasta  

11:30 - 11:40 Pauza 

11:40 - 12:40 Workshop " Abilitati de negociere" 

12:40 - 13:00 Discurs de incheiere si Feedback 

13:00 - 13:30 Bufet suedez si interactiune cu angajatii societatii 

13:30 - 13:40 Completarea modului de feedback si restituirea badge-lui 

 

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATE 

6.1. „Informatii Confidentiale” inseamna orice informatii cu care ar putea intra in contact participantul la 

evenimentul „Fire Credit Open Day” si care pot face referire la modul de lucru si organizare a activitatii Fire 

Credit SRL, datele/informațiile tehnice si de software, portofoliul de clienți ai societatii, planurile şi proiectele 

de afaceri, strategia comercială, metodele si planurile de marketing, know-how-ul sau informaţii care pot face 

referire la poziţia pe piaţă a Fire Credit SRL, sau care, dezvăluite, pot păgubi societatea sau pe oricare din 

clienţii acesteia. 

6.2. Sunt considerate „Informatii Confidentiale” toate documentele si informațiile care s-au pus sau se vor 

pune la dispoziţia participantului sau de care acesta a luat cunostinta, în orice fel sau din orice motiv, prin 

participarea la Evenimentul „Fire Credit Open Day”.  

6.2. Participantii la evenimentul „Fire Credit Open Day” se obliga sa pastreze confidenţialitatea tuturor 

datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Organizatorului, conform art.6 alin. 1 si sa nu 

dezvaluie, fie direct sau indirect, orice informatii confidentiale, astfel cum sunt denumite la art. 6 alin. 1, in 

beneficiul propriu sau in beneficiul unei terte parti, care au legătura cu activitatea societatii comerciale Fire 

Credit SRL si pe care participantul le poate obţine ca efect al participarii la evenimentul sus menţionat. 

6.3. În cazul în care participantul, cu intenţie sau din culpă, încalcă prevederile prezentului Regulament, va fi 

obligat să plătească Organizatorului daune-interese raportate la prejudiciul cauzat.  
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SECTIUNEA 7. NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

7.1. Organizatorul si imputernicitii sai prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la 

evenimentul “Fire Credit Open Day” in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

7.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Eveniment nu vor fi dezvaluite catre terti cu 

exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul 

si/sau Imputernicitii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

7.3. Prin participarea la Eveniment si oferirea de date sau informatii cu caracter personal prin completarea 

formularului denumit “Fisa personala”,  participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Evenimentului 

si cu faptul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate si stocate intr‐o baza de date administrata de 

Organizator si de imputernicitii acestuia. 

7.4. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Organizatorul 

sau imputernicitii Organizatorului sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui 

participant, conform prevederilor legale aplicabile. 

7.5. Organizatorul si Imputernicitii garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. 

Participantul la Eveniment, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: 

dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), 

dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa 

justitiei (art. 18). 

7.6. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, 

confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta 

si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia 

lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista 

dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr‐o cerere scrisa adresata Organizatorului, 

stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea 

exercitarii acestor drepturi participantul la Eveniment va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. 

FIRE CREDIT S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Sf. Lazar, nr. 66 A.  

 

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII 

8.1. Societatea comerciala FIRE CREDIT S.R.L. nu raspunde sub nicio forma, in nicio masura si nu poarta 

nicio responsabilitate pentru lovirea accidentala la circulatia pe scari sau de mobilierul din dotarea societatii, 

deplasarea si stationarea in zone periculoare, electrocutare prin atingere directa sau indirecta a participantilor. 
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8.2. Societatea comerciala FIRE CREDIT S.R.L. nu raspunde sub nicio forma, in nicio masura si nu poarta 

nicio responsabilitate pentru: 

a) accidentul suferit de participanti la Evenimentul “Fire Credit Open Day” aflati in vizita in unitate, cu 

permisiunea Organizatorului; 

b) accidentul suferit de orice participant la Evenimentul “Fire Credit Open Day”, ca urmare a unei actiuni 

intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti; 

c) accidentul suferit de orice participant la Evenimentul “Fire Credit Open Day” , ca urmare a unei actiuni 

intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public 

si/sau privat; 

d) accidentul de traseu, in timpul deplasarii de catre participant in interiorul unitatii; 

e) accidentul suferit inainte sau dupa incheierea Evenimentului “Fire Credit Open Day”, daca participantul se 

deplasa de la unul dintre etajele superioare la iesirea din unitate si invers; 

f) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de 

Organizator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri; 

g) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, 

alunecari de teren, trasnet (electrocutare); 

 

SECTIUNEA 9. LITIGII: 

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Eveniment, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta 

litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA: 

10.1. In sensul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat 

sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a‐si 

indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la 

acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice 

reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si/sau 

continuarea Evenimentului, Organizatorul si/sau Imputernicitii vor/va fi exonerat/a de raspunderea privind 

indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

10.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Evenimentului, 

pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ 
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derularea in conditii optime a Evenimentului. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul 

cu privire la suspendarea sau intreruperea Evenimentului, prin afisare pe site‐ul www.firecredit.eu , 

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI 

11.1 Regulamentul Evenimentului ”Fire Credit Open Day” este adus la cunostinta fiecarui participant in 

parte, acesta  fiind pus la dispozitia tuturor participantilor, spre consultare, in mod gratuit, la sediul FIRE 

CREDIT S.R.L. din municipiul Iasi, str. Sf. Lazar, nr. 66 A, precum si prin afisare pe site‐ul www.firecredit.eu  
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