PRIHLÁŠKA NA:
SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU
akreditovaný vzdelávací program
MENO, PRIEZVISKO, TITUL
DEŇ, MESIAC A ROK NARODENIA
MIESTO NARODENIA
TELEFÓN
E-MAIL
PRACOVISKO
POZÍCIA
Za účelom fakturácie Vás prosíme uviesť nasledujúce údaje:
NÁZOV
ORGANIZÁCIE:
ADRESA
ORGANIZÁCIE
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
EMAIL
ORGANIZÁCIE:
STE ČLENMI NIEKTORÉHO
Z NASLEDOVNÝCH ZDRUŽENÍ?

SZBD
ZBHS

Vaše osobné údaje uvedené v prihláške spracovávame v súlade s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov; Zákon
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A tiež v súlade so Zákonom 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; a v súlade s vyhláškou č. 97/2010 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Viac o ochrane
osobných údajov nájdete na internetovej stránke Academie Istropolitany Novy (ďalej len „AINova“) v dokumente Zásady spracúvania a ochrany
osobných údajov – viac informácií TU.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom (označte krížikom):
zasielania informácií o vzdelávacích a osvetových aktivitách a projektoch AINovy
Súhlasím so zhotovením fotografií zo vzdelávacích a osvetových aktivít a projektov, za účelom:
zverejnenia na internetovej stránke AINovy a sociálnych sieťach
Dátum...............................................................

Podpis......................................................................................................

Informácie k platbe poplatku za vzdelávací program:
Poplatok (školné) na rok 2022 je 750,- Euro.
Za účelom platby školného Vám AINova vystaví faktúru podľa vyššie uvedených fakturačných údajov.
V prípade, že subjekt, ktorý Vás vysiela na školenie je členom ZBHS (Združenia bytového hospodárstva na Slovensku)
alebo SZBD (Slovenského zväzu bytových družstiev), tak úhrada školného bude predmetom fakturácie medzi daným
subjektom a združením/zväzom.

Viac informácií k vzdelávaciemu programu Správa bytového fondu je v priloženom letáku.
Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, Slovak Republic
tel.: +421 2 4497 0452-53; e-mail: ainova@ainova.sk; www.ainova.sk; IČO 31755976; DIČ 2020992193

