
 

Vzdelávanie pre ľudí, ktorí rozmýšľajú v súvislostiach

Prihláška na vzdelávací program

Údaje o ú častníkovi 

Priezvisko: ................................

Meno:  ................................................................

Titul:  ................................................................

Telefón:  .........................................................

Podpisom prihlášky sa záväzne prihlasujem na vzdelávací program.

 

Podpis účastníka: ................................

 

Faktura čné údaje 

Organizácia: ................................

Adresa: ................................................................

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa platiteľa)

Website:  ........................................................

Telefón:  .........................................................

IČO: ............................ IČ-DPH:

Bankové spojenie: ................................

Zodpovedná osoba: ................................

Súčasťou ceny sú študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, pomôcky na vzdelávanie, všetky náklady súvisiace s 

organizáciou a zabezpečením programu, náklady na ob

občerstvenie, stravu a ubytovanie počas vzdelávania mimo Bratislavu

Po obdržaní prihlášky Vám bude vystavená zálohová faktúra, prihláška je platná až po uhradení zálohovej platby. Da

doklad bude zaslaný do 5 dní od pripísania platby na ú

 

Podpis zodpovednej osoby: ............................

 

Vzdelávanie pre ľudí, ktorí rozmýšľajú v súvislostiach 

Prihláška na vzdelávací program  

MANAŽÉR 

........................................................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

......................... e-mail: ......................................................

Podpisom prihlášky sa záväzne prihlasujem na vzdelávací program. 

...........................................  Dátum:  ................................

.....................................................................................................................

.............................................................................................

(ak je iná ako adresa platiteľa): ................................................................

........................ e-mail: ......................................................

......................... Fax: ..........................................................

DPH: ....................... Rodné číslo/DIČ: ................................

.......................................... Číslo účtu: ................................

................................................................................................

čenej a elektronickej podobe, pomôcky na vzdelávanie, všetky náklady súvisiace s 

ením programu, náklady na občerstvenie počas vzdelávacích dní v Bratislave, náklady na 

zdelávania mimo Bratislavu. 

Po obdržaní prihlášky Vám bude vystavená zálohová faktúra, prihláška je platná až po uhradení zálohovej platby. Da

doklad bude zaslaný do 5 dní od pripísania platby na účet Health Management Academys.r.o. 

............................  Dátum:  ................................

........................  

..............................  

................................  

......................  

....................................................  

.....................  

.............................  

.................................  

......................  

..........................  

......................................  

................................................  

..........................................  

enej a elektronickej podobe, pomôcky na vzdelávanie, všetky náklady súvisiace s 

as vzdelávacích dní v Bratislave, náklady na 

Po obdržaní prihlášky Vám bude vystavená zálohová faktúra, prihláška je platná až po uhradení zálohovej platby. Daňový 

....................................................  



 

Vzdelávanie pre ľudí, ktorí rozmýšľajú v súvislostiach

Vyplnenú prihlášku zašlite e- mailom (scan prihlášky) alebo poštou na adresu

Health Management Academy, s.r.o.

e

 

Stornovacie podmienky: 

Zrušenie prihlášky na program je účastník povinný urobi

ktoré v dôsledku storna vznikli. Pri odoslaní písomného storna programu poštouje pre stanovenie stornovacieho poplatku 

rozhodujúci dátum odoslania, pri osobnom odovzdaní je todátum prebrania listu uvedený na stornovacom liste. Pri zrušení 

účasti na programe si spoločnosť HealthManagement Academy, s.r.o. ú

stornovacie poplatky: 

1. Storno poplatok pred uhradením ceny za program vo výške 25 % z ceny programu.

2. Storno poplatok po uhradení ceny za vzdelávanie vo výške 50 % z ceny programu.

 

Súhlas s použitím osobných údajov:

Vyššie podpísaný uchádzač o vzdelávanie týmto vyhlasuje, že výslovne súhlasí s použitím vše

osobných údajov výslovne pre potreby Health Management Academy

údajov (č. 18/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov

a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a

“ePrivacyregulation“).Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov v

s.r.o.nájdete na www.hma.sk. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov 

vymazanie, či obmedzenie ich spracovania. 

 

Svoje požiadavky na akúkoľvek zmenu adresujte na:

alebo poštou na adresu Health Management Academy. s.r.o., 

 

 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa vzdelávania kontaktujte :

 
Jana Červenáková              
     
Tel: +421 908 789 214    
cervenakova@hma.skszalay
 

Vzdelávanie pre ľudí, ktorí rozmýšľajú v súvislostiach 

mailom (scan prihlášky) alebo poštou na adresu

Health Management Academy, s.r.o. 

Miletičova 21 

821 08 Bratislava 

Tel.: +421 911 596 050 

e-mail: sekretariat@hma.sk 

www.hma.sk 

častník povinný urobiť písomne. V takom prípade je však povinnýuhradi

ktoré v dôsledku storna vznikli. Pri odoslaní písomného storna programu poštouje pre stanovenie stornovacieho poplatku 

nia, pri osobnom odovzdaní je todátum prebrania listu uvedený na stornovacom liste. Pri zrušení 

ť HealthManagement Academy, s.r.o. účtuje za každú prihlásenú osobu nasledovné 

ím ceny za program vo výške 25 % z ceny programu. 

Storno poplatok po uhradení ceny za vzdelávanie vo výške 50 % z ceny programu. 

použitím osobných údajov:  

 o vzdelávanie týmto vyhlasuje, že výslovne súhlasí s použitím všetkých hore uvedených 

osobných údajov výslovne pre potreby Health Management Academy,s.r.o. v súlade so Zákonom o ochrane osobných 

v znení neskorších predpisov) Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

ďalej len „GDPR“) a Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách (

zásadách ochrany osobných údajov v spoločnosti Health Management Academy, 

súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo na prístup

i obmedzenie ich spracovania.  

vek zmenu adresujte na:sekretariat@hma.sk 

Health Management Academy. s.r.o., Miletičova 21, 821 08  Bratislava, Slovenská republika

alších otázok týkajúcich sa vzdelávania kontaktujte : 

Tomáš Szalay                Karin Matejcová

   Tel: +421 910 788 599        Tel: +421 911
szalay@hpi.skkarin.matejcova@hma.sk 

mailom (scan prihlášky) alebo poštou na adresu : 

 písomne. V takom prípade je však povinnýuhradiť všetky náklady, 

ktoré v dôsledku storna vznikli. Pri odoslaní písomného storna programu poštouje pre stanovenie stornovacieho poplatku 

nia, pri osobnom odovzdaní je todátum prebrania listu uvedený na stornovacom liste. Pri zrušení 

tuje za každú prihlásenú osobu nasledovné 

tkých hore uvedených 

ákonom o ochrane osobných 

ariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

elektronických komunikáciách (ďalej len 

nosti Health Management Academy, 

áte právo na prístup, opravu, 

Bratislava, Slovenská republika. 

Karin Matejcová 

911 596 050 


