
 
 
 

 

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15, Brno 602 00 

 

Závazná přihláška 

Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu 

Středisko služeb školám a z

příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronick

přihlášení budou považovány za závazné. 

kterou vám zašleme po registraci Vaší závazné přihláš

jak škola, nebo přímo účastník z 

Přihláška na akci (vyplňte): 

Číslo  

Název  

Termín  

Místo konání  

Kurzovné  
 

Škola (organizace), která vysílá účastníky
jméno a adresa samoplátce: 

Název  

Adresa  

PSČ  

Obec  

Telefon  

E-mail  

IČ  

DIČ 
 

Přihlašujeme účastníky: 

Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul

1   

2   

Shora specifikované osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) 

nařízení GDPR, neboť jsou nezbytné pro splnění smlouvy o konání akce. Veškeré informace o 

zpracování osobních údajů správcem jsou dostupné na webu správce 

Zároveň svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s

účast na akcích. Porozuměl/a jsem jejich obsahu a bez výhrad s

 

V.......................dne...............  

 

ařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
 

Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu 

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronicky přes podatelnu

přihlášení budou považovány za závazné. Uhrazení akce proveďte na základě vystavené faktury, 

vám zašleme po registraci Vaší závazné přihlášky a potvrzení Vaší účasti. Částku může uhradit 

 vlastního účtu.  

která vysílá účastníky (uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny

Příjmení, jméno, titul Podpis účastníka

 

 

Shora specifikované osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) 

nařízení GDPR, neboť jsou nezbytné pro splnění smlouvy o konání akce. Veškeré informace o 

zpracování osobních údajů správcem jsou dostupné na webu správce https://www.sssbrno.cz/

Zároveň svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Všeobecnými obchodními podmínkami pro 

účast na akcích. Porozuměl/a jsem jejich obsahu a bez výhrad s nimi souhlasím. 

       Podpis zástupce vysílající organizace: ………………………………. 

ařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 
    www.sssbrno.cz 

Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu 

ařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, 

y přes podatelnu. Obě formy 

na základě vystavené faktury, 

ky a potvrzení Vaší účasti. Částku může uhradit 

uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny), nebo 

 

Podpis účastníka 

Shora specifikované osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) 

nařízení GDPR, neboť jsou nezbytné pro splnění smlouvy o konání akce. Veškeré informace o 

https://www.sssbrno.cz/. 

Všeobecnými obchodními podmínkami pro 

 

: ……………………………….   


