UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania,
organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou

Záväzná PRIHLÁŠKA NA KURZ
celoživotného vzdelávania
Názov kurzu:
Termín:
Cena kurzu:
Variabilný symbol: číslo podľa číselníka poriadaných kurzov
Číslo účtu príjemcu: IBAN: SK17 8180 0000 0070 0013 5337,
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Osobné údaje uchádzača

Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
E-mail:
Mobil:
Absolvované vzdelanie
fakulta a odbor:

Rodné číslo:

Fakturačné údaje

Platiteľ:
Adresa:
Číslo účtu platiteľa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Správa pre adresáta:

CZV – priezvisko uchádzača/poradové číslo kurzu

Podmienky účasti na kurze:
 Prihlášku odošlite elektronicky na adresu: czv@flaw.uniba.sk a podpísanú pošlite taktiež na adresu:
Právnická fakulta UK v Bratislave, Oddelenie ďalšieho vzdelávania a rig. konania,
Šafárikovo nám. č.6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava I.
 Po zaslaní prihlášky Vás bude kontaktovať referent oddelenia a vyzve vás k úhrade poplatku za zvolený kurz
ešte pred jeho začatím (v prípade že sa kurz otvorí).
 Poplatok treba uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK17 8180 0000 0070 0013 5337, variabilný symbol: viď príloha
kurzov, Správa pre adresáta: czv - priezvisko uchádzača/poradové číslo kurzu.
 Termíny konania kurzov budú zverejnené v prípade dostatočného počtu prihlásených uchádzačov. PraF UK
si vyhradzuje právo neotvoriť kurz pri nižšom počte ako 10 prihlásených, v tom prípade bude poplatok
vrátený.
 Miesto konania kurzov CZV: priestory Právnickej fakulty UK v Bratislave – počas akademického roka.
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú úplné a presné.
Súhlas: V súlade s § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam
Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely evidencie
prihlášok v kurze celoživotného vzdelávania. Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje uvedené v prihláške. Beriem na vedomie,
že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. a že spracované
údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
PODPIS UCHÁDZAČA:

