
                                                                                                                                   
 

 
ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 

 
do kurzu pořádaného společností Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč 
zapsaná ve VR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 25705, IČ: 25 32 55 31, se sídlem Znojemská 1027, 674 01 
Třebíč (dále jen „škola“). 

 
Vybraný kurz – název: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Termín: ………………………………………………….. Cena kurzu: ……………………………………………………… 
 
Jméno: ..........................................................................................................................................................................  

Datum narození: ...........................................Místo narození: ....................................................................................... 

Telefon: .................................................Email: .............................................................................................................  

Fakturační adresa: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Jsem si vědom/a, že se jedná o závaznou přihlášku a v případě neúčasti na vybraném programu (pokud bude 
realizován) uhradím neprodleně škole kurzovné (odměnu za kurz) v plné výši.  
 

Datum: .............................................................................Podpis: ...............................................................  

 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Název kurzu/semináře: ………………………………………………………………..Termín: ……………………………… 

Jméno: ..........................................................................................................................................................................  

Datum narození: ...................................Místo narození: ..............................................................................................  

 

V souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 
údajů, si Vás společnost Akademie práva, pedagogika a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč, zapsaná ve VR 
vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 25705, IČ: 25 32 55 31, se sídlem Znojemská 1027, 674 01 Třebíč (dále jen 
„škola“), tímto dovoluje informovat, že informace o Vašich právech, jakožto subjektu osobních údajů, jsou 
v souladu s výše uvedenými právními normami uvedena na webové stránce školy http://www.appptrebic.cz (dále 
jen „Webové stránky“) v sekci „Ochrana osobních údajů“. V této souvislosti si Vás rovněž dovolujeme informovat, 
že svým podpisem na tomto Informovaném souhlasu potvrzujete, že jste se s informacemi o Vašich právech 
uvedených na Webových stránkách seznámil, porozuměl jim a udělujete svůj souhlas se zpracováním 
a uchováním Vašich osobních údajů (a to včetně Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla pro Vaše kontaktování) 
pro účely plnění smluvních a zákonných povinností školy. 
 
Vyjadřují rovněž svůj souhlas s tím, aby na webových stránkách školy (www.appptrebic.cz), jakož i na stránkách 
školy na sociálních sítích (např. na Facebooku, Instagramu atd.), ve školním časopisu Střela a propagačních 
materiálech školy (informační letáky pro zájemce o studium, bannery, školní nástěnky atd.) byly uveřejňovány mé 
fotografie (videa)/fotografie (videa) z kurzů, kterých se účastním. 
 
Vyjadřují také svůj souhlas s tím, aby na webových stránkách školy (www.appptrebic.cz), jakož i na stránkách 
školy na sociálních sítích (např. na Facebooku, Instagramu atd.), školním časopisu Střela a propagačních 
materiálech školy (informační letáky pro zájemce o studium, bannery, školní nástěnky atd.) byly využívány díla 
(výkresy, fotografie, projekty atd.) z kurzů, kterých se účastním. 
 
Beru tímto dále na vědomí, že za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů (zejména prevence a ochrana 
majetku školy, ochrana zdraví, života a majetku žáků školy či jejich zaměstnanců) a za účelem plnění právních 
povinností (např. oznamovací povinnost při podezření na spáchání protiprávního jednání, evidence docházky žáků 
a/nebo zaměstnanců školy atd.) jsou vnější prostory kolem budovy školy monitorovány kamerovým systémem 
a vyjadřuji s tímto svůj souhlas 

 
 
…………………………               ……………………………………………………….. 
          datum                                podpis  


