TRIGON EDUCATION, s.r.o.
Koterovská 345/16, 326 00 PLZEŇ, IČ 252 49 703, trigon@trigon-cz.cz, 776 031 912, 377 440 447

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název akce: ………………………………………...………………….……………………………………………………
Jméno, příjmení, titul: …………………………………...………………………………………………………………....
Pracovní zařazení/funkce: …………….…………………………..…………………….…………………………...…….
Název a sídlo organizace pro vystavení dokladu (fakturační adresa): ….……………………………………….……
………………………………………………………………….………………………………………….………………….
………………………...…………………………………………………………………… IČ: ……….…………………..
Tel.:…………………………….. E.mail: .……………………………. Způsob platby: …………….…………………..
Jak jsem se dozvěděla o tomto kurzu:

e-mailem na adrese: …………………………………………………..
na stránkách www.trigon-cz.cz……………………………………….
jiným způsobem (uveďte jakým): ……………………………………

Podpis: ………………………………………Datum: …………………………...

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Já, níže podepsaný/á:
Jméno a příjmení: …………………………….……………………………………………… Narozen/á: …………………………………..
Bytem …………………………………………..…………………………………….. (dále jen „Subjekt údajů”)
uděluji tímto společnosti TRIGON EDUCATION, s.r.o., se sídlem Koterovská 345/16, Plzeň‑Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ:
25249703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12857, e-mailový kontakt: trigon@trigoncz.cz, tel.: +420 377 440 447, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení, datum narození, poštovní adresa bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt Subjektu údajů, další osobní údaje a
citlivé osobní údaje, které Subjekt údajů dobrovolně a z vlastního uvážení ve své přihlášce Správci poskytl
2. Účelem zpracování osobních údajů je: Realizace kurzu / semináře Subjektem údajů u Správce
3. Doba zpracování osobních údajů je: Pět let od udělení tohoto souhlasu
4. Osobní údaje nebude Správce poskytovat třetím osobám, ani přenášet mimo území České republiky
5. Forma zpracování osobních údajů: Osobní údaje bude Správce zpracovávat zejména shromažďováním, zaznamenáním, uspořádáním.
6. Poučení Subjektu údajů: Správce tímto informuje Subjekt údajů že, osobní údaje Subjektu údajů bude Správce zpracovávat na základě
jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek (bod 1-5). Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem údajů Správci,
je zájem Subjektu údajů o to, aby realizoval u Správce kurz / seminář, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Při zpracování
osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském
vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby se
dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů považují za citlivé osobní údaje, k jejichž zpracování je Správce oprávněn, pokud mu
Subjekt údajů poskytne k jejich zpracování výslovný souhlas.
Subjekt údajů může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a výslovný souhlas se zpracováním citlivých osobních
údajů, a to i jednotlivě, písemným sdělením na adresu Správce: TRIGON EDUCATION, s. r. o., Koterovská 345/16, 326 00 PlzeňVýchodní Předměstí, IČ:25249703. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude mít za následek vyřazení Subjektu údajů
z kurzu / semináře.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů za Správce je TRIGON EDUCATION, Koterovská 345/16, 326 00, Plzeň- Východní Předměstí,
IČ: 25249703 (kontaktní údaje)
7. Prohlášení Subjektu údajů
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, tomuto poučení rozumí, a že výše
uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a Subjekt údajů je poskytuje Správci dobrovolně. Subjekt údajů prohlašuje, že pokud ve
své přihlášce dobrovolně sdělil Správci citlivé osobní údaje, souhlasí Subjekt údajů výslovně s jejich zpracováním a přeje si, aby Správce
jeho osobní údaje a jeho citlivé osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, na základě jeho souhlasu, po stanovenou dobu a k výše
uvedenému účelu zpracovával.
V ………………………………… dne …………………………
podpis Subjektu údajů ___________________________

