Formular de înscriere în Asociaţia HR Management Club

INFORMAŢII PERSONALE (vă rugăm să completaţi datele aşa cum doriţi să apară în lista membrilor HR Club)
Nume şi prenume _________________________________

Funcţie _________________________________________

Gen M  F 

Companie _______________________________________

Data naşterii _____________________________________ Oras ____________________________________________
E-mail 1 ________________________________________

Mobil ___________________________________________

E-mail 2 _______________________________________

Telefon fix/fax ____________________________________

INFORMAŢII DESPRE FACTURARE ŞI CORESPONDENŢĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ (a se completa doar în cazul plăţilor realizate prin companie)
Companie (SA/SRL) ________________________________

Adresă de corespondenţă __________________________

CUI/CIF _________________________________________

________________________________________________

Registrul Comerţului _______________________________

Cod IBAN____ ____________________________________

Adresă de facturare _______________________________

Banca şi sucursala ________________________________

Proceduri specifice de plată:
 plată doar pe baza facturii fiscale

 emiterea unui bon de comandă anterior emiterii facturii fiscale

PERSOANĂ FIZICĂ (a se completa doar în cazul plăţilor individuale)
CNP____________ ________________________________

Adresă de corespondenţă __________________________

Nr. şi serie act de identitate _________________________

________________________________________________

Adresă de facturare _______________________________

DE UNDE AŢI AUZIT DESPRE HR CLUB?
 Recomandarea unui membru HR Club
Numele persoanei: ____________________________
 Recomandarea unui coleg/cunoscut
Numele persoanei: ____________________________
 Presă scrisă/promovare online

 Conferinţe şi evenimente unde HR Club a fost prezent
 Căutare pe internet/site-ul HR Club
 Alte surse ____________________________________

INFORMAŢII DESPRE PACHETELE DE MEMBRU
Membership-ul în HR Club este individual, însemnând că aparţine persoanei care s-a înscris ca membru în HR Club,
indiferent de modalitatea de plată a cotizaţiei de membru. În situația în care titularul membership-ului nu poate fi
prezent la un eveniment, acesta are dreptul de a delega o altă persoană care să participe în locul său. Membership-ul
este valabil un an de zile de la data înscrierii.

Pachetele de membru disponibile sunt următoarele:
Membru BRONZE
150 €/an + 50 € taxă unică înscriere

Membru SILVER
250 €/an + 50 € taxă unică înscriere

Membru GOLD
500 €/an + 50 € taxă unică înscriere

Studii şi rapoarte HR Club

Studii şi rapoarte HR Club

Studii şi rapoarte HR Club

Lista membrilor HR Club

Lista membrilor HR Club

Lista membrilor HR Club

Comunităţi de practică pe industrii
Posibilitatea iniţierii de întâlniri
Coffee Talk (doar pentru practicieni)

Comunităţi de practică pe industrii
Posibilitatea iniţierii de întâlniri
Coffee Talk (doar pentru practicieni)

Comunităţi de practică pe industrii
Posibilitatea iniţierii de întâlniri
Coffee Talk (doar pentru practicieni)

Newsletter şi informări HR Club

Newsletter şi informări HR Club

Newsletter şi informări HR Club

Discount-uri evenimente partenere

Discount-uri evenimente partenere

Discount-uri evenimente partenere

Discount manualul de bune practici
Prioritate în înscrierea la întâlnirile
HR Partner

Discount manualul de bune practici
Prioritate în înscrierea la întâlnirile
HR Partner

Discount manualul de bune practici
Prioritate în înscrierea la întâlnirile
HR Partner

Seminarii HR Club*

Seminarii HR Club

Seminarii HR Club

Summer Party*

Summer Party*

Summer Party

Gala Premiilor de Excelenţă*

Gala Premiilor de Excelenţă*

Gala Premiilor de Excelenţă

Conferinţa Anuală*

Conferinţa Anuală*

Conferinţa Anuală

*Membrii HR Club BRONZE şi SILVER beneficiază de tarife preferenţiale la înscrierea la evenimentele HR Club neincluse în pachet.

CATEGORIA DE MEMBRU (bifează una din cele trei categorii de membru. In completarea acesteia, poţi selecta extraopţiunile care ţi se potrivesc)
 Membru BRONZE
 Membru SILVER
 Membru GOLD

 Extraopţiune REGIONAL1

 Extraopţiune FURNIZOR ONLINE2
 Extraopţiune FURNIZOR NEWSLETTER2
 Extraopţiune FURNIZOR PREZENTARE2

1

Activezi în altă zonă geografică decât Bucureşti-Ilfov?

Intreabă echipa HR Club dacă există centru regional în zona ta. Alege oricare dintre pachetele de mai sus (Bronze, Silver
sau Gold) şi îţi adăugăm automat şi gratuit extraopţiunea „REGIONAL” care îţi oferă posibilitatea de a participa gratuit la
toate activităţile din regiunea ta!
2

Compania pe care o reprezinţi/ în care activezi oferă servicii de resurse umane?

Optează pentru una din cele trei extraopţiuni FURNIZOR şi fă-ţi compania cunoscută în comunitatea profesioniştilor de
resurse umane!
Extraopţiune FURNIZOR ONLINE
100 euro/an
Pagină personalizată pe www.hrpartner.ro
Preluare ştiri în newsletter-ul HR
Partner
Susţinerea unei prezentări de 1h în
cadrul unei întâlniri HR Partner

Extraopţiune FURNIZOR NEWSLETTER
200 euro/an
Pagină personalizată pe www.hrpartner.ro
Preluare ştiri în newsletter-ul HR
Partner
Susţinerea unei prezentări de 1h în
cadrul unei întâlniri HR Partner

Extraopţiune FURNIZOR PREZENTARE
950 euro/an
Pagină personalizată pe www.hrpartner.ro
Preluare ştiri în newsletter-ul HR
Partner
Susţinerea unei prezentări de 1h în
cadrul unei întâlniri HR Partner

INFORMAŢII DEMOGRAFICE
SECTOR DE ACTIVITATE (vă rugăm să indicaţi activitatea principală a organizaţiei dumneavoastră. Bifaţi o singură opţiune)











Producţie industrială/auto/FMCG
Agricultură
Bănci/Asigurări
Retail
Altele: ___________________

Telecomunicaţii/IT&C/BPO
Distribuţie/Transport/Logistică
HoReCa/Turism
Advertising/Media






Sănătate/Farma
Utilităţi (electricitate/gaz/apă)
Furnizori de servicii pentru HR
Educaţie/ONG

Dacă aţi bifat „Furnizori de servicii pentru HR”, vă rugăm să indicați tipul de servicii
 Administrate de personal și salarizare
 Consiliere în carieră

 Formare și dezvoltare profesională
 Executive Search

 Consultanță în resurse umane
 Evaluare de personal

 Muncă temporară
 Outplacement/ Ajutor pentru
reintegrare profesională

 Recrutare și selecție
 Studii salariale/ Compensații și
beneficii
 Dezvoltare organizațională
 Studii organizaționale (de
satisfacție, branding, etc.)

MĂRIMEA ORGANIZAŢIEI (vă rugăm să indicaţi numărul aproximativ al angajaţilor din organizaţia dumneavoastră din România)
________________________
CIFRA DE AFACERI (vă rugăm să indicaţi cifra de afaceri estimativă a organizaţiei dumneavoastră în anul anterior)
________________________ EURO
NIVELUL DE EXPERIENŢA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE (ani vechime)
 1-3 ani

 4-9 ani

 Peste 10 ani

NIVELUL PROFESIONAL (vă rugăm să indicaţi care dintre următoarele variante corespund rolului dumneavoastră curent în organizaţie)
 Director general
 Director de funcţiune
 Manager de funcţiune

 Specialist/ expert
 Asistent de funcţiune/ asistent manager
 Consultant

 Trainer
 Profesor
 Altele ___________________

ARII DE SPECIALITATE (vă rugăm să indicaţi domeniul care vă defineşte cel mai bine activitatea curentă)





Compensaţii şi beneficii
Recrutare şi selecţie
Training/ learning
Comunicare internă






Dezvoltare organizaţională
Legislaţia muncii/ relaţii de muncă
Salarizare/ administrare de personal
Altele ___________________

 Managementul talentelor
 Managementul performanţei
 Employee engagement

RESPONSABILITĂŢI GEOGRAFICE (vă rugăm să indicaţi zonele geografice pentru care sunteţi responsabil(ă)/ pentru care aveţi influenţă)
 Local (zone din România)
 Regional (Balcani, CEE, EMEA etc)

 Naţional (România)
 Internaţional

________________________________________________________________________________________________
Semnătură
Data
Vă rugăm să semnaţi prezentul formular şi să îl transmiteţi către HR Club într-unul din următoarele moduri: scanat către madalina.tanase@hr-club.ro, prin fax la
numărul 021-315 15 28 sau prin curier/poştă la adresa Str. Culmea Veche, nr. 2, et. 1, sector 3, Bucureşti.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Asociația HR Management Club (HR Club), persoană juridică română fără scop lucrativ, cu sediul social în București, Str.
Culmea Veche nr. 2, etaj 1, sector 3, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 296/PJ/2004, cod fiscal
RO16614074, cont bancar RO44 BRDE 445S V301 0710 4450, deschis la BRD - Groupe Societe Generale SA - Sucursala
Dorobanți („HR Club”), reprezentată de doamna Dana Cavaleru, având funcția de Director Executiv,
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal in temeiul interesului legitim de a respecta obligatiile ce rezulta
din contractul incheiat cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră, prin care HR Club se obliga sa va tinem la
curent cu activitatea asociatiei.
În vederea înscrierii dumneavoastră, HR Club va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Nume și prenume, sexul, data nașterii, e-mailul, informații cu privire la apartenența la HR Club, funcția ocupată
de dumneavoastră la acest moment, numele organizației în care activați și adresa dumneavoastră de
corespondență;
b) Date cu privire la nivelul profesional si ariile de expertiza;
c) Adresa de facturare si semnătura.
Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt utilizate pentru a administra înscrierea dumneavoastră in
comunitatea profesionistilor in resurse umane si pentru transmiterea:
► invitatiilor la evenimentele HR Club (ex. conferinte, seminarii, master class-uri, sesiuni de certificari in resurse
umane, proiecte educationale);
► oportunitatilor de promovare, networking si invatare (ex. scoala de vara, informari legislative, studii si chestionare);
► stirilor de la furnizorii de servicii de resurse umane despre proiecte noi de HR, articole si cursuri (newsletter-ul HR
Partner).
Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor
de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare. In cazul in care HR Club va
stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter
personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.
HR Club estimeaza ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe
urmatoarele perioade:

1.

Scop

Durata

Navigarea pe site-ul web si utilizarea cookie-urilor

3 ani

2. Raspunsul la intrebarile, solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra 3 ani
pana la dezabonare sau, daca temeiul este
3. Comunicari legate de evenimente si activitati specifice HR Club
acordul de membership, pana la expirarea
calitatii de membru
Realizarea de sondaje, studii de piata, anchete privind gradul de
4. satisfactie a clientului sau pentru a obtine feedback de la clientii
3 ani
nostri cu privire la produsele si serviciile HR Club

HR Club se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea
și siguranța prelucrării, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decât
s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.
Prin citirea acestui document, ați luat cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de legile si
reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679
(„GDPR”), respectiv dreptul de acces, dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, dreptul
de a solicita restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, dreptul de a va
opune cu privire la prelucrarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plangere, dreptul de va
adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv
Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). De asemenea, prin citirea acestui document,
sunteți de acord că aveți cunoștință de condițiile pentru exercitarea acestor drepturi, inclusiv următoarele:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

posibilitatea de a obține de la HR Club, la cerere și în mod gratuit printr-o o cerere pe an, confirmarea faptului că
datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, precum și detalii despre această prelucrare;
dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este
conformă cu legea, în special a datelor incomplete sau inexacte;
posibilitatea de a obține transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
dreptul de a vă opune, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele
care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări;
dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de
marketing direct, în numele HR Club sau al unui terț, sau să fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop;
dreptul de a obține, în condițiile prevăzute de lege, retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care
produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter
personal efectuate prin mijloace automate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la Sediul HR Club, str. Culmea
Veche, nr. 2, et. 1, sector 3, București sau pe email la adresa gdpr@hr-club.ro. Cererea dumneavoastră trebuie să
precizeze adresa (este acceptată inclusiv o adresă de e-mail) la care doriți să vi se comunice răspunsul.

