EQ

and value of your life
a hodnota Vášho života
PRIHLÁŠKA NA PROGRAM

Údaje o účastníkovi
Priezvisko:...................................................Meno:..................................................Titul:..........................
Telefón:.........................................................e-mail:.................................................................................
Podpis účastníka:........................................................................................Dátum: ...............................
Podpisom prihlášky sa záväzne prihlasujem na program EQ a hodnota vášho života.
Údaje o platiteľovi
Názov platiteľa:..........................................................................................................................................
Adresa platiteľa:............................................................................................PSČ: ................................
www:..................................................e-mail:..................................................Telefón:............................
IČO:...................................................IČ-DPH:............................................................................................
Bankové spojenie:.............................................Číslo účtu: ....................................................................
Meno zodpovednej osoby:....................................................................................................................
Podpis zodpovednej osoby:..........................................................................Dátum: ................................
Prihláška na program znie na konkrétnu osobu uvedenú v prihláške, ktorú nie je možné v priebehu
programu vymeniť.
Táto prihláška nahrádza zmluvu medzi účastníkom/platiteľom a Human Behaviour Institute s.r.o.,
Prokopova 15, 851 01 Bratislava 5, IČO: 47 327 707 IČ-DPH: SK2023827091..

Platobné podmienky a možnosti platby:
Cena programu:

1 980 € bez DPH

Program pozostáva z piatich trojdňových blokov. Každý blok ma 25 vyučovacích hodín, celkový rozsah
je 125 vyučovacích hodín.
Cena programu pre jedného účastníka zahŕňa študijné materiály, interaktívne učebné pomôcky, ranný
a večerný program, celodenné stravovanie a občerstvenie počas vyučovania, ubytovanie, organizačnoadministratívne zabezpečenie programu.
V prípade záujmu o skupinovú účasť kontaktujte organizátorov programu.

www.hbi-edu.com
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Vyplnenú a podpísanú prihlášku od Vás prevezmeme na osobnom stretnutí,
kde Vám poskytneme ďalšie informácie.

Počet účastníkov programu je limitovaný počtom 10. Účastníci budú zaraďovaní do programu podľa
dátumu doručenia prihlášky.
Posledný termín doručenia prihlášky je 21.10.2019
Začiatok programu:
Miesto konania:

25.10.2019
Hotel 3stromy, Harmónia
http://www.3stromy.sk/sk

3134,

900

01

Modra

–

Harmónia,

Stornovacie podmienky:
Zrušenie doručenej prihlášky na program je účastník povinný urobiť písomne. V takom prípade je
povinný uhradiť všetky vynaložené náklady, ktoré v dôsledku storna vznikli.
Súhlas s použitím osobných údajov:
Vyššie podpísaný uchádzač o vzdelávanie týmto vyhlasuje, že výslovne súhlasí s použitím všetkých hore
uvedených osobných údajov výslovne pre potreby Human Behaviour Institute s.r.o. v súlade so
Zákonom o ochrane osobných údajov (č. 18/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov) Nariadenie o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„GDPR“) a Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len “ePrivacy regulation“).
Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov v spoločnosti Human Behaviour Institute s.r.o.
nájdete na www.hbi-edu.com. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo na
prístup, opravu, vymazanie, či obmedzenie ich spracovania.
Svoje požiadavky na akúkoľvek zmenu adresujte na adresu Human Behaviour Institute s.r.o.,
Prokopova 15, 851 01 Bratislava 5, IČO: 47 327 707, IČ-DPH: SK2023827091.
Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte :
Jana Červenáková , cervenakova@hbi-edu.com, +421 908 789 214

www.hbi-edu.com

