ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZY A SEMINÁŘE 1. VOX a.s.
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1
IČ: 27204 987; DIČ: CZ 272 04 987
Tel: 226 539 670; 777 741 777; e-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz; www.vox.cz
Doprava: METRO trasa A, B, C; tram. 3, 9, 14, 24 – zast. Jindřišská
Údaje o zákazníkovi:

Obchodní jméno:……………………………………………………...……………………………………………………….....
IČ: ……………………………….………………………………..

DIČ: ..…….…………………………………………….

Sídlo: …………….……………………………………………………………………

PSČ ………………..………

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………..….

PSČ …….………………….

Bankovní spojení: ……………………………………..……………….. Počet zaměstnanců ve firmě : …………………..
Osoba odpovědná za vzdělávání: ……………………….………………………………….………………………………….
Tel./fax: …………………..………………… Mobil: …………….……………… E-mail: .………….………………………..
Způsob úhrady :

převodním příkazem na základě pozvánky

hotově při prezenci na semináři

Zaškrtnutím políčka a odesláním této přihlášky uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti 1. VOX a.s. (IČ 272 04 987) jakožto správci, za účelem zařazení do databáze správce a
dalšího marketingového zpracování, např. za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a
další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli na
adrese správce odvolat.

Kód
kurzu

Název kurzu
(stačí část)

Termín
kurzu

Příjmení, jméno, titul
účastníka

…….………………………………
datum

E-mail účastníka

………………………………………
razítko, podpis

Obory, o které máte zájem, prosíme, zaškrtněte:

DD
Daňové a
účetní
kurzy

Kurzy
ekonomiky a
financí

Personalistika a
mzdy

Právní
kurzy

Kurzy pro
neziskový
sektor

Kurzy
marketingu,
obchodu a
logistiky

Lidé a
jejich
rozvoj

Odesláním této přihlášky stvrzujete souhlas s následujícími podmínkami společnosti 1. VOX a. s.:
Přihlášky, jejich změny i případná storna jsou závazné a přijímáme je pouze písemně. Odesláním přihlášky
vyjadřujete souhlas s těmito pokyny. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před jeho
zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je
povinen uhradit plnou cenu semináře. Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení
semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme telefonicky nebo e-mailem
včas na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového spojení na přihlášce. Kurzovné se hradí převodním
příkazem na základě pozvánky na bankovní účet 1. VOX a.s. pod přiděleným variabilním symbolem. Seminář je
možné rovněž uhradit v hotovosti při prezenci. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení
(nikoliv obědy). Cena seminářů obsahuje základní sazbu DPH. V případě, že se jedná o akreditovaný kurz, splňující
podmínky zákona o DPH, v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.

