Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., ul. M. Staudta 2667/15, 945 01 Komárno


PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE

podľa § 43 - 56 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch                a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Záväzne sa prihlasujem na vzdelávací program: ....................................................................................

Druh vzdelávania: ..................................................


Priezvisko, meno, titul:............................................................................................................................... 
Rodné priezvisko: ............................................................... 
Dátum narodenia: ...............................................................Miesto narodenia: ......................................... 
Štúdium ukončené na vysokej škole: .........................................................................................................
Aprobácia (odbor) : ....................................................................................................................................
Číslo diplomu: ....................................................................Dátum jeho vydania:...................................... 
Pracovisko (presná adresa, PSČ): .............................................................................................................. 
Pracovné zaradenia: kategória:............................................podkategória:.................................................
                                 kariérový stupeň: ...............................kariérové pozícia: .......................................... 
Bydlisko (presná adresa, PSČ): .................................................................................................................
E-mail: ................................................................................Číslo telefónu:................................................ 

Dátum podania prihlášky:................................................... Podpis žiadateľa:........................................... 

Potvrdenie riaditeľa školy alebo školského zariadenia*     Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. 
** Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z.    
     o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.   : Potvrdzujem, že údaje uvedené v prihláške a pracovné zaradenie pedagogického pracovníka sú pravdivé. 

Dátum: ....................................


Okrúhla pečiatka školy:              



Čitateľný podpis riaditeľa školy alebo školského zariadenia: .............................................






                                             Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dolupodpísaný /á 

Meno a priezvisko : ….........................................................................................................................

Bydlisko :.............................................................................................................................................

                                                                       dávam súhlas
 
....................................................................................................................................................................              
                             / doplniť údaje o prevádzkovateľovi napr. obch. meno, sídlo, IČO/
                                na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel :

vzdelávanie ukončené s vydaním Osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Súhlas na hore uvedené účely dávam na obdobie : v dobe trvania inovačné vzdelávania a dobu 
                                                                                archivácie v zmysle platných právnych predpisov 
                                                                            

Tento súhlas dávam v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.
Prehlasujem, že som bol/a poučený/á a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. …...........................................................................(uviesť spôsob možnosti odvolať súhlas napr. zaslaním oznámenia cez kontaktný formulár na webovom sídle prevádzkovateľa, zaslaním oznámenia mailom, poštou atď.)

Prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby prevádzkovateľom. Zároveň beriem na vedomie, že informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a o právach sú zverejnené na internetovej stránke www.icvkomarno.sk




V …...........................  dňa …............................                          …............................................
                                                                                                            Podpis dotknutej osoby





