ANGLO – NĚMECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE a.s.
Bělohorská 182/171, 169 00 Praha 6
Název kurzu
Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám – MAT + ČJL
Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám – MAT
Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám – ČJL

Hodinová dotace

Datum zahájení kurzu

90 min./týden

16. 1. 2019

45 min./týden
45 min./týden

Termín konání kurzu

Cena

středa

15.05 – 15.50
16.00 – 16.45

1 600,- Kč

16. 1. 2019

středa

15.05 – 15.50

900,- Kč

16. 1. 2019

středa

16.00 – 16.45

900,- Kč

Vyplní uchazeč:
Žák
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Místo narození:

Mobil:

e-mail:

Přihlašuji se na kurz:

MAT + ČJL

MAT

ČJL

(volbu zakroužkujte)

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:

Mobil:

Místo konání kurzu: Anglo-německá obchodní akademie a.s., Praha 6, Bělohorská 171
Obchodní podmínky pro Kurzy ANOA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Kurzu se může účastnit řádně přihlášený uchazeč, který uhradil kurzovné.
Úhradu lze realizovat:
- převodem (Bankovní spojení : Číslo účtu: 19-8470150237 / 0100 Komerční banka, Variabilní symbol –
datum Vašeho narození (ve tvaru ddmmrrrr), do poznámky pro příjemce Vaše jméno
- platební kartou v budově školy
- hotovostně v budově školy
V případě, že se účastník kurzu nemůže dostavit na výuku, musí se neprodleně omluvit.
ANOA si vyhrazuje právo na přeložení výukové hodiny (např. z důvodu nemoci lektora).
ANOA si vyhrazuje právo na úplné či částečné zrušení kurzu.V tomto případě bude uchazečům vrácena plná či
poměrná část kurzovného.
Výukové materiály jsou v ceně kurzu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s nařízením GDPR uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených údajů mé osoby a mého dítěte po dobu trvání přípravného kurzu.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a my Vaše osobní údaje smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými
povinnostmi či oprávněnými zájmy. Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních
údajů, a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby. Dále máte právo podat stížnost u našeho
pověřence nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s
GDPR.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2016
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na: v.karas@anoa.cz nebo poštou na adresu školy nebo doručte osobně do
podatelny školy nejpozději do 15. 1. 2019.
Datum:

www.anoa.cz

Podpis žáka:

Podpis zákonného zástupce:

e-mail: Info@anoa.cz

tel.: 277 775 611

