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Jazyková škola DENGLISH s.r.o.
Bajkalská 31, 821 05 Bratislava
Tel.:+421(0)948 707 900
E – mail: info@denglish.sk www.denglish.sk

PRIHLÁŠKA
na
jazykový kurz
Meno a priezvisko: _________________________________________________
Adresa: __________________________________________________________
Kontakt. tel. :_______________________________________________________
e-mail :_____________________________________________________________
Fakturačné údaje firmy
Názov spoločnosti: ..................................................................................................................
Zastúpená: ..............................................................................................................................
Sídlo:..........................................................................................................................................
IČO:....................................
I . Prihlasujem sa na jazykový kurz v: AJ
(zakrúžkovať prosím)

DIČ: ........................................................
FJ

ŠJ

MJ

NJ iné

II. počet hodín a dĺžka trvania hodiny (napr. 8 hod./60min.)________________________
Vyhlasujem, že v prípade, keď v priebehu uhradeného mesiaca prestanem
navštevovať kurz, nebudem si nárokovať na jeho vrátenie. Toto vyhlásenie potvrdzujem
vlastnoručným podpisom.

V ........................... .. dňa:

...................................................
Podpis v. r.

!
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Dotknutá osoba:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Adresa:
Sídlo:
IČO:
Telefón:

Denglish, s.r.o.
Dubová 58, 90027 Bernolákovo
Bajkalská 31 Bratislava 821 05
47448385
0948 707 900

E-mail: info@denglish.sk

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich
osobných údajov nad rámec právneho základu v rozsahu: dátum narodenia, číslo osobného
účtu, email, telefónne číslo.
Súhlas sa udeľuje pre účely: vystavenie daňového dokladu za služby prevádzkovateľa.
Predmetné osobné údaje budú uchované a spracovávané prevádzkovateľom po dobu: do
ukončenia poskytovania služieb prevádzkovateľa, zákonného spracovania osobných údajov.
Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich
spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného
odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho
doručenia.

V Bratislave dňa..............................

Podpis dotknutej osoby

OBOZNÁMENIE
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1
a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Oboznámenie V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba:

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ:
Adresa:
IČO:
Kontaktné údaje:
Zodpovedná osoba:

Denglish, s.r.o.
Dubová 5211/58, 90027 Bernolákovo
47 448 385
0948 707 900, info@denglish.sk
Mgr. Denisa Raučinová

Účel spracovania osobných údajov:
Vystavenie daňového dokladu za jazykový kurz na základe vyplnenej prihlášky, vystavenie
daňového dokladu za ostatné služby prevádzkovateľa, vedenie prezenčných listín jazykového
kurzu, archivácia prihlášok na kurz a záujmu o pokračovanie v kurze, vrátane predzmluvných
a zmluvných vzťahov ako aj objednávok hodín.
Osobnitné právne predpisy a to najmä:
- Občiansky zákonník,
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym
zákonom č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR)
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru ,Daňový úrad, Súd, orgány činné v trestnom konaní, Exekútor, Bankové
inštitúcie.
Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov –
po dobru trvania kurzu a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo zákonných nariadení
právnych noriem.
Práva dotknutej osoby:

-

-

-

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa paragrafu 21 ods 1. a 2
zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej
osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ zmenil, opravil neaktuálne alebo
nesprávne jej osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to neodkladne na
základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iního právneho úkonu.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje dotknutou osobu bude
spracúvať v zmysle § 7 zákona č. 18/2018 Z.z.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných
údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplné osobné údaje na základe
právneho nároku prevádzkovateľa, tak aby ten si mohol splniť svoje daňové povinnosti, ktoré
mu vyplývajú z podmienok právnych predpisov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa
týkajú spracúvania jej osobných údajov a týmto informáciám porozumela.

V Bratislave, dňa

Podpis dotknutej osoby

Údaje pre uhradenie poplatku za kurz

Č. účtu: 1236896004/1111 vedený v UniCreditBank, a.s.
IBAN: SK1611110000001236896004
SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol : číslo faktúry
Do poznámky uveďte svoje meno prosím. Predplatené hodiny si musíte vyčerpať
v rámci predplateného kurzu. Najneskôr do 4 týždňov odo dňa vystavenia faktúry.

