Dolinec - BEST, s.r.o., Ľudovíta Štúra 40, 96001 ZVOLEN, IČO:50532693, DIČ:2120357987, Zapísané v Obchodnom
Registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30554/S

REGISTRAČNÁ PRIHLÁŠKA ŠTUDENTA*
Meno študenta:
Priezvisko študenta:
Dátum narodenia študenta:
Ročník:
Meno zákonného zástupcu a vzťah ku študentovi:
E-mailová adresa študenta/zákonného zástupcu:
Telefónne číslo študenta/zákonného zástupcu:
Mám záujem o vyučovanie (označte krížikom):
INDIVIDUÁLNE

□

VO DVOJICI

□

Typ lektora (označte krížikom):
SENIOR LEKTOR

□

JUNIOR LEKTOR

□

NATIVE SPEAKER

□

Intenzita kurzu (označte krížikom):
1 HODINA TÝŽDENNE

□

2 HODINY TÝŽDENNE

□

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a súhlasím so Všeobecnými obchodnými
podmienkami Jazykovej školy BEST, ktoré sú prílohou tejto prihlášky. Uvedené Všeobecné
obchodné podmienky sú mi známe, rozumel som im a súhlasím s nimi, čo podpisom tejto
registračnej prihlášky potvrdzujem. Zároveň sa zaväzujem uhradiť zápisné vo výške 5€ do 2
pracovných dní od podpísania tejto prihlášky ako aj poplatok za kurz podľa cenníka zverejneného
na internetovej stránke Spoločnosti – www.bestanglina.sk - a v to v termíne uvedenom vo
Všeobecných obchodných podmienkach Spoločnosti.
Dátum: ____________________
Podpis študenta alebo zákonného zástupcu ___________________________
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Ja, dolu podpísaný/á (meno a priezvisko):
___________________________________________________________________________
Narodený/á (dátum):
___________________________________________________________________________________________
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam svoj súhlas
spoločnosti Dolinec – BEST, s.r.o. , Ľudovíta Štúra 40, 960 01 Zvolen, IČO: 50532693, DIČ: 2120357987 (ďalej len „Spoločnosť“) na
spracúvanie mojich osobných údajov a údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze
a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie ako aj pre potreby vlastného marketingu poskytovateľa kurzu pre účely
ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing).
Som si vedomý/á svojej plnej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a
prehlasujem, že udeľujem poskytovateľovi kurzu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

V _________________

dňa ___________ Podpis:______________________

* za neplnoletú osobu vyplní rodič/zákonný zástupca

