Obsah:
•
•
•

normy na stanovovanie a schvaľovanie postupov zvárania
proces schvaľovania WPQR
rozsah kvalifikácie WPQR

Priebeh seminára:
Po zaslaní prihlášky a uhradení poplatku Vám v deň začiatku zašleme prihlasovacie údaje do e-learningu.
Po prihlásení môžete začať študovať. Vaše konto bude aktívne 2 dni, potom bude deaktivované.
Ukončenie seminára:
Po absolvovaní seminára Vám zašleme potvrdenie, ktoré je jednou z podmienok na obnovenie si
certifikátu po 3 rokoch pre certifikovaný personál (IWE, IWT, IWS, IWIP, IWP). Tento seminár je schválený
certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu vo VÚZ ako vzdelávacia aktivita na zvyšovanie si
kvalifikácie.
Účastnícky poplatok:
78 € s DPH
Termíny:
8.4.2021
21.4.2021

5.5.2021
19.5.2021

2.6.2021
16.6.2021

Vami zvolený termín vyznačte v tabuľke na prihláške.
Organizačný garant:
Ing. Rut Balogová, mobil: +421 918 821 415, e-mail: balogovar@vuz.sk
Zaslanie prihlášky:
Prihlášku zašlite na e-mail: vzdelavanie@vuz.sk
Spôsob úhrady:
Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet organizátora.
Údaje o organizátorovi : VÚZ, Račianska 71, 831 02 Bratislava
IČO: 36065722, IČ DPH: SK2020262310
Bankové spojenie:

VÚB Bratislava, IBAN SK91 0200 0000 0000 3133 4062, VS 215 2700 90

TERMÍN SEMINÁRA
(vyberte jednu z možností)
8.4.2021

☐

5.5.2021

☐

2.6.2021

☐

21.4.2021

☐

19.5.2021

☐

16.6.2021

☐

Meno účastníka, titul:
Tel.:

e-mail:

Názov firmy:
Adresa firmy:
IBAN:
IČO:

IČ DPH:

Zodpovedná osoba:
Tel.:

e-mail:

Účastnícky poplatok za seminár:

78 € s DPH/osoba

Pri úhrade na účet VÚZ v informáciách pre prijímateľa platieb treba uviesť meno/mená účastníka/ov seminára.
Bez úhrady účastníckeho poplatku absolvovanie seminára nie je možné.
Spoločnosť VÚZ spracúva Vaše osobné údaje uvedené v tejto prihláške v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018
o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľ, za účelom plnenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto prihlášky a archivuje ich po dobu 6 rokov.
Aby sme naplnili zákonné požiadavky a zaistili riadny chod Spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj tretie subjekty. Ide najmä o našich
poskytovateľov IT služieb, advokátov a spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, poradenské a iné služby, s ktorými máme uzatvorenú
korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Tieto Vaše osobné údaje taktiež môže Spoločnosť využiť na zaslanie informácii o plánovaných
vzdelávacích aktivitách. Informácie o možnosti uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia sú
zverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.vuz.sk.

..........................................................................
podpis účastníka seminára

V ...................................................

dňa....................................

...........................................................................
podpis zodpovednej osoby a pečiatka firmy

