
Závazná přihláška na kurz
prostřednictvím webových stránek   www.tibmed.cz

Níže podepsaný souhlasí, aby Eva Cermanová, Boris Tichanovský, Josef Brož  a Veronika
Málková (výrobce Epamů) zpracovávali o dotyčném člověku níže uvedené osobní údaje,
které slouží výlučně pro interní firemní účely. Přístup k informacím mají pouze pracovníci
firmy a  souhlas  je  poskytnut  do  odvolání.  Podepsaný prohlašuje,  že  byl  seznámen  se
svými právy ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Název kurzu, termín, jméno a adresu pište čitelně tiskacím písmem. Vyplněnou přihlášku
zašlete na adresu: Eva Cermanová, Malešovská 669, Kutná Hora 284 01, nebo e-mailem
na  cermanova@bilyracek.cz  (v  tomto  případě  bez  podpisu).  Čtěte  pečlivě  všeobecné
i podrobné informace ke kurzům. Každý účastník musí mít vyplněnou vlastní přihlášku.

Název kurzu: ......................................................................................................................
Termín kurzu: ...................................................................................................................
Oba údaje pečlivě opište z katalogu nebo z www.epam.eu
Jméno a příjmení: .............................................................................................................
Rok narození:.....................................................................................................................
Adresa včetně PSČ: ...........................................................................................................
Telefon/mobil domů: .........................................................................................................
Telefon/mobil do zaměstnání: ..........................................................................................
e-mail: .................................................................................................................................
Datum, podpis: ..................................................................................................................

Tuto část vyplňte, pokud se hlásíte na týdenní kurz s ubytováním
Ubytovat společně s kým (pokud máte konkrétní přání)
............................................................................
Strava (napište ANO nebo zaškrtněte křížkem) normální ......... bezmasá .........

Navazující kurz (pokud se hlásíte a odesíláte další přihlášku na kurz(y) ve stejném místě   
a budete s námi nepřetržitě 14 dní nebo 21 dní zaškrtněte křížkem nebo napište ANO)
14 dní .......................... 21 dní ..................................

Pokud se hlásíte na týdenní kurz s ubytováním, vyplňte a odešlete přihlášku a do týdne 
zašlete zálohu 1 000 Kč za osobu (složenkou typu C na adresu: Eva Cermanová, 
Malešovská 669, Kutná Hora, 284 01). Na složenku do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE 
vypište termín kurzu, případně jména osob, za které platíte; teprve pak jste přihlášeni. 
NA BANKOVNÍ ÚČET ZÁLOHA POSÍLAT NEJDE. Děkujeme za pochopení.

Prohlášení o ochraně soukromí naleznete zde:
https://www.epam.eu/cs/obsah/89-ochrana-osobnich-udaju
Podpisem tohoto formuláře vyjadřujete souhlas s Prohlášením o ochraně soukromí a se 
zpracováním osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu provozovatelem stránek - 
společností EPAM Distribution s.r.o., IČO 27878945, se sídlem Kazašská 1426/6, Praha 
10 - Vršovice, PSČ 10000, Česká republika.


