ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Uhelná 5; 460 01 Jablonec nad Nisou

Přihlášká ke kuřzu Člen přvní pomoci, vcetne doškolení
Informace o kurzu
výběr kurzu první pomoci: Člen první pomoci
 základní kurz

 doškolení

Informace o účastníkovi:
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Bydliště:
Ukončené vzdělání:
Obor Vašeho vzdělání:
Současná profese:
Pro fakturaci na organizaci:
Vysílající organizace:
IČO:
Prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl v přihlášce a v připojených dokladech do
tohoto kurzu, mohou být Oblastním spolkem ČČK Jablonec nad Nisou zpracovávány a uchovávány v rozsahu
potřebném pro uvedený účel.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 zákona, že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat a požadovat tak vrácení písemných materiálů a dokumentů
pokud se kurzu neúčastním.
Účastník kurzu stvrzuje dále svým podpisem, že dosáhl věku 18ti let a dokončil minimálně středoškolské vzdělání
a že všechny údaje o své osobě uvedl pravdivě. Je si vědom právních následků a je si vědom, že v případě
falešných, nebo nesprávně uvedených informací bude osvědčení o rekvalifikaci anulováno, bez možnosti vrátit
kurzovné.
Tímto uděluji svůj výslovný souhlas pro OS ČČK Jablonec n. N., aby mohl využít všechny fotografie,
videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, nebo jakýkoli jiný zvukový nebo obrazový záznam na jejich
další šíření všemi dostupnými médii na prezentaci organizace ČČK bez omezení, bez náhrady, bez finančního
plnění.

Datum a místo:

Podpis účastníka kurzu:

Po vyplnění prosím přihlášku zašlete zpět e-mailem na adresu kurzy@cck-jablonec.cz
osobní podpis pak provedete až při příchodu na kurz. Děkujeme za spolupráci.
Obratem Vám budou zaslány informace ke kurzu.
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