Jelentkezési lap

Apave Akadémia – Szakképzések és szakmai továbbképzések

1. A képzés
megnevezése:

FNYV-014

Kérjük, az alábbi mezőket nyomtatott betűkkel töltse ki, majd küldje vissza az akademia@apave.com e-mail címre!
A képzés
helyszíne (város):
A képzés
kezdési dátuma:
2. A képzésen
résztvevő neve:
Születési /
leánykori neve:

Születési
hely:

Édesanyja
születési neve:

Születési
idő:

Résztvevő állandó
lakcíme:
Értesítési
címe:
Telefonszáma
(napközbeni elérhetősége):
Iskolai végzettsége/
szakképzettsége:

E-mail címe:

3. Költségviselő
megnevezése*:

Költségviselő címe*:

Költségviselő
statisztikai száma**:
Költségviselő
adószáma**:
* Csak akkor kell kitölteni, ha a költségviselő más, mint a jelentkező.
** Kitöltendő, ha cég fizeti a képzés díját.

4. Igénybe kívánom venni az alábbi felnőttképzési szolgáltatást: (térítés ellenében)

Előzetes tudásszint felmérés

Képzési szükségletek felmérése

Álláskeresési
tanácsadás

A képzés díjának kiegyenlítése
(magánszemélyek megrendelés esetén):

egy
összegben

havi kamatmentes
részletfizetéssel

a felnőttképzési szerződés megkötése
után a képző számlája alapján

Fizetési konstrukció (egyéni
jelentkezés, magánszemélyek esetén):

átutalás

csekk

A tanfolyamról az alábbi
módon értesültem:
(Több is válasz is adható)

Google

Online hirdetés

Kapcsolatban van más üzletágunkkal

Hírlevél

Ismerősöm
ajánlotta

Szakmai rendezvény

Újsághirdetés

Rádió

egyéb:

Mint jelentkező, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a képző intézmény az Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott módon – az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltaknak,
továbbá az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hazai előírások figyelembe vételével kezelje.
Mint jelentkező nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban (https://www.apave.hu/uploads/Az-Apave/Adatkezelesi-szabalyzat.pdf) foglaltakat megismertem és elfogadom az adatkezelési feltételeket.
Az adatkezeléshez, abban az esetben is hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon rögzített személyes adataim közül a képző intézmény Adatvédelmi
tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően nevemet, levelezési címemet, e-mail címemet és telefonszámomat kezelje, ha nem jön létre köztem és a
képző intézmény között képzési szerződés.
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Web: www.apave.hu
E-mail: akademia@apave.com
Bejelentési számunk: B/2020/000326, Engedélyszámunk: E/2020/000060

Aláírás

w w w. a p a v e . h u

