PŘIHLÁŠKA
Zasílejte na cours@ifp.cz

☐ První zápis

☐ Zapsání do navazujícího kurzu
(*) nepovinná pole pro pokračující studenty

Příjmení

Jméno

Datum narození

Telefon

Email (*)
Adresa (*)
Sektor (bankovnictví, cestovní ruch…) (*)
Povolání (bankéř, lékař, student oboru…) (*)
ČTYŘMÍSTNÝ ČÍSELNÝ KÓD VYBRANÉHO KURZU
(kód naleznete v nabídce kurzů na kurzy.ifp.cz)
Máte zájem o členskou kartu IF Pass? (100 Kč/rok)? S touto kartou získáváte zvýhodněnou cenu
našich skupinových jazykových kurzů
☐ ANO
☐ NE
Jaký důvod Vás přivedl ke studiu francouzštiny? (*)
☐ Osobní
☐ Pracovní
☐ Studijní

☐ Emigrace

☐ Jiný

Jak jste se dozvěděl/a o našich kurzech? (*)
☐ ze sociálních sítí
☐ v internetovém vyhledávači
☐ z reklamy na veřejných místech
☐ z plakátů či letáků
☐ prostřednictvím jiné osoby
☐ ve Francouzském institutu

Přejete si dostávat náš občasník emailem?
☐ ANO*

☐ z rádia
na kulturní akci, na veletrhu
☐ jinak

☐ NE

„*Zaškrnutím pole ANO uděluji souhlas se zpracováním kontaktních údajů uvedených v této přihlášce pro účely zasílání občasníku. Zpracování osobních údajů je
prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o
zpracování osobních údajů, v aktuálním znění.
Vyplněný a podepsaný formulář je možné zaslat elektronicky na cours@ifp.cz nebo přinést osobně na sekretariát kurzů Francouzského institutu. Podání tohoto
formuláře se rovná jeho podpisu.
Stvrzuji, že jsem se seznámil a bezvýhradně souhlasím s Organizačními pravidly jazykových kurzů, které tvoří nedílnou součást této přihlášky, a které jsou k dispozici na
www.ifp.cz.“
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