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PŘIHLÁŠKA  -  REGISTRACE  
Na KURZ pro terapeuty  

Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®  
v programu celoživotního vzdělávání ProgramPLUS, institutu pro vzdělávání dospělých 

Jméno:  Příjmení:  

Rodné číslo:                

Datum 

narození: 
        

Místo 

narození.: 
 Národnost:  

Státní 

občanství:  
 

Jména rodičů:   

Zaměstnání, 

pracovní status:  
 

Ulice:   Č.p.:  PSČ.:      Město:  

           Tel.:   GSM:  E-mail:  

Předchozí ukončené vzdělání:   

 

Peferuji způsob úhady (zakroužkujte vyhovující): 

a Platba v hotovosti 

b Platba převodem 

c Jiné návrhy a doporučení 
pro platbu: 

 

 

Účet zaslat na: 

Jméno a příjmení účastníka nebo na firmu:  

IČO:  

Ulice:   Č.p.:  PSČ:     Město:  

Telefon, GSM:   

E-mail:  

 

Město:                                                              Datum:                                2016 

Vlastoruční podpis úastníka/ice : 
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                                               PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

1. Shromažďování osobních údajů 
 
Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®  shromažďuje následující osobní údaje  
účastníků kurzů a členů Společnosti: 
- jméno a příjmení 
- RČ, IČO 
- datum i místo narození 
- státní občanství 
- jméno a příjmení rodičů 
- pracovní status 
- adresa bydliště 
- telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, email 
- zájem 

 
Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® si vyhrazuje právo před zápisem do sbírky 
soukromých údajů prověřit správnost uvedeného podle předložených osobních dokladů nebo jiné platné 
veřejné listiny dotyčného. 
Za správnost a přesnost osobních údajů odpovídá jedinec, který tyto poskytl.  
 

2. Využití shromážděných osobních údajů 
 
Vaše osobní údaje budeme využívat: 

 při registraci na Kurz nebo při žádosti o členství ve Společnosti 
 při zprostředkování všech potřebných materiálů a údajů týkajících se Kurzů a členství ve 

Společnosti. 
 pro poskytování včasných informací o všech činnostech souvisejících s Kurzy nebo činností 

Společnosti, Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® se zavazuje, že výše uvedené 
informace použije jen pro vnitřní potřebu, za účelem pochopení a porozumění individuálních 
potřeb a požadavků účastníků Kurzu a členů Společnosti. Společnost Bioterapie podle metody 
Zdenka Domančiće® nebude shromážděné informace používat pro jiné účely, než pro které byly 
shromážděny, v tomto prohlášení nebo jiných dokumentech, které obdržíte nebo jste již obdrželi. 
Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®  Vaše údaje nebude prodávat, 
obchodovat s nimi nebo jinak je sdělovat třetím osobám, s výjimkou případů stanovených 
zákonem. 
 

 Správce registru osobních údajů 

 
Správcem registru osobnícih údajů je Společnost Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće®, 
Ljubljanska c. 6, 4260 Bled, jejímž předsedou je Zdenko Domančić. 
 

 Možnost odmítnutí poskytnutí osobních údajů 
 

Shromažďování osobních údajů je povinné. Osoba, která dobrovolně neposkytne své osobní údaje, se 
nemůže členem Společnosti ani účastnit Kurzů.  
Podpisem tohoto prohlášení v souladu s článkem 8 Zákona o ochraně osobních údajů (ZVOP) s 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v 
České republice), souhlasíte se shromažďováním osobních údajů a potvrzujete, že jste obeznámeni 
s účelem zpracování osobních údajů.  
 
Město : 
 
Datum:                                   2016                                                                 Podpis:   


