Soukromá jazyková škola

INTERLINGUA s.r.o. Přerov
Centrum pro mezinárodní jazykové zkoušky
Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
MUDr. Skaláka 1, tel., fax: 581 217 606, e-mail: interred@interred.cz

www.interred.cz

PŘIHLÁŠKA
do základního - středního - pokročilého - speciálního - *
- přípravného pro vykonání mezinárodních zkoušek *
- přípravného pro vykonání státní maturity nižší - vyšší úrovně *
forma výuky: skupinová - individuální *
kursu jazyka...........................................................................................
Jméno a příjmení:...................................................................................
Datum a místo narození:........................................................................
Adresa:...........................................................tel:..................................
Zaměstnání:..............................tel:....................e-mail:….……............
Dosažené vzdělání - rok ukončení: ZŠ…..…..SŠ.…....….VŠ………..
Studující/žák - typ školy, ročník:………………..…………………….
Jazykové vzdělání - typ školy:…………………...……………………
* vyhovující zakroužkujte,

a) Zavazuji se, že poplatek za kurs uhradím 15 dní před nástupem do kursu a při
opožděném nástupu nebo při předčasném ukončení kursu nemám nárok na
vrácení poplatku. Zápisné 500,- Kč je součástí školného (dále jen“poplatek za kurz“)
a odečítá se z celkové ceny kurzu
b) v případě, že se kursu nezúčastním, mám nárok na:
- 60% uhrazeného poplatku, odhlásím-li svou účast na ředitelství školy 30
dní před zahájením kursu,
- 30% uhrazeného poplatku, odhlásím-li svou účast na ředitelství školy 15 dní
před zahájením kursu,
- 10% uhrazeného poplatku, odhlásím-li svou účast na ředitelství školy
nejpozději 3 dny před zahájením kursu, po tomto termínu je kursovné
nevratné.
c) v případě, že odstoupím z kursu v době trvání kursu, škola již uhrazené kurzovné
nevrací, ani jeho část. V případě, že účastník kursu má povoleno ředitelstvím školy
platit školné ve splátkách, musí uhradit školné v celkové výši i při odstoupení z kursu.
Škola si vyhrazuje termín max. 30 dní k vyřízení odstoupení účastníka kursu, od doby,

kdy toto bylo škole písemně oznámeno. V případě, že zájemce do nabízeného daného
kursu z jakýchkoliv důvodů nenastoupí či kurs není sestaven pro malý počet zájemců
či zájemci nevyhovuje termín výuky určený školou nebo typ výuky určený školou,
zápisné se nevrací.
d) V případě, že účastník kursu uhradí školné po dohodnutém termínu splatnosti či po
zahájení předmětného kursu, může škola účastníka bez náhrady okamžitě vyloučit
z kursu, kdy povinnost účastníka uhradit celé školné v plné výši není dotčena a účastník
je tedy povinen předmětné celé školné uhradit. Toto ustanovení platí i pro případ úhrady
školného ve splátkách.
e) Škola si vyhrazuje právo ukončit předmětný kurs a určit termín závěrečné zkoušky v
předmětném kursu nejdříve bezprostředně po zvládnutí všech lekcí, respektive učiva
předepsaného jazykovým plánem daného kursu, nejpozději však dle předepsaných
kurzohodin předmětného kursu.
f) Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník kursu osvědčení
s vyznačením jazykové úrovně výstupních znalostí dle Evropského referenčního rámce
pro cizí jazyky.
g) Ochrana osobních údajů - Správce osobních údajů Interlingua s.r.o., Dr. Skaláka 1,
750 02 Přerov, IČO: 253 80 656 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje, že údaje uvedené zájemcem o
studium/přihlášeným, bude shromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely vedení
agendy jazykové školy v jednotlivých kurzech a pro fakturační účely a to na dobu
maximálně 5 (pět) let. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické
účely a pouze pro vnitřní potřebu Správce. Správce považuje osobní údaje předané
subjektem údajů (zájemcem o studium / přihlášeným) za přesné, pravdivé a předané
dobrovolně za účelem výše uvedeným. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat
osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je
v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a nebudou předávány třetím osobám
v ČR ani do zemí EU. Zaměstnanci Správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní
údaje na základě zpracovatelské smlouvy se Správcem, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či spolupráce.
Informace zasílané Správcem jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně zájemcem o
studium / přihlášeným Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb.,
o některých službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za
účelem zpřesnění průběhu studia v jazykovém kurzu nebo předání dokladů.

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

……….……………………………….
podpis

