Poradenství a vzdělávání - systémy managementu

kvalita – životní prostředí – bezpečnost práce

OBJEDNÁVKA – PŘIHLÁŠKA NA E-LEARNINGOVÉ ŠKOLENÍ
1) Uchazeč o e-learningové školení:
Jméno a příjmení:
Organizace:
OSVČ

Fyzická osoba

Adresa (ulice,
č.p., město, PSČ)
Telefon:
E-mail:

2) Fakturační údaje
Název firmy/
plátce
Adresa (ulice,
č.p., město, PSČ)
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:

3) Název Kurzu a volba délky studia (tj. umožněného přístupu ke studijním
materiálům)
Zaškrtněte
vybrané
školení

Název požadovaného kurzu
Seznámení s normou ČSN EN ISO
50001:2012 - Systém managementu
hospodaření s energií (vč. Navazujícího testu pro ověření znalostí)

Pozn:

Variabilní
symbol
8001

Cena za přístup
2 týdny
4 týdny
*)
*)
500,- Kč
(600,- Kč)

- ceny jsou uvedeny bez DPH (v závorce s DPH 20 %)
*) nehodící se u vybraného školení vymažte nebo přeškrtněte
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700,- Kč
(840,- Kč)
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4) Čestné prohlášení
Zasláním této objednávky zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Všeobecnými
obchodními podmínkami pro e-larningové vzdělávání, uvedenými na www.cert.cz a
že s jejich zněním v plném rozsahu souhlasím.
V souladu s ustanovením §5 Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění tímto uděluji společnosti CERT Kladno, s.r.o. se sídlem Cyrila Boudy
1444, 272 01 Kladno, IČ 49550721 souhlas se zpracováním výše uvedených osobních
údajů, zejména pro účely registrace, evidence a realizace e-learningového školení.
Údaje pro platbu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
2221040267/0100
uveden u vybraného kurzu

CERT Kladno s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 23 742

V …………………………………….., dne ……………………………………..
Zpracoval

………………………………………………………………

Pokyny pro podání objednávky:
Vyplněnou objednávku s podepsaným čestným prohlášením zasílejte, prosím,
elektronicky na info@cert.cz nebo poštou na adresu CERT Kladno, s.r.o., Huťská 275,
272 01 Kladno.
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