Záväzná prihláška
Train to Care II
Meno: ................................................................................................................................................................................
Adresa:..............................................................................................................................................................................
Číslo poistenca:................................................................Živnosť od: ...........................................................................
Tel: ....................................................................................Mail: .......................................................................................
Názov agentúry:................................................................................................................................................................
sa záväzne prihlasujem na kurz:

Téma

Termín

Miesto

Trénerka

Demencia a aktivizácia
seniorov so zameraním
na opatrovateľstvo

□ 19. + 20.04.2018
□ 21. + 22.06.2018
□ 13. + 14.09.2018

Košice
Bratislava
Košice

Mária Čunderlíková
Mária Čunderlíková
Mária Čunderlíková

Kinestetika v opatrovateľskej
činnosti (základný kurz, 3-dňový)

□ 26. + 27.04.2018 (1. časť) Bratislava

Alena Kubeš

04.06.2018 (2. časť)
□ 05. + 06.06.2018 (1. časť) Bratislava
03.09.2018 (2. časť)

Alena Kubeš

Fit for Care
- Komunikácia v záťažových situáciách a
riešenie konfliktov v opatrovateľskej
starostlivosti

□ 26. + 27.03.2018
□ 24. + 25.05.2018

Košice
Bratislava

Patrícia Dobríková

Opatrovateľská starostlivosť
v poslednej fáze života

□ 02. + 03.07.2018
□ 26. + 27.09.2018

Dolný Smokovec
Košice

Anna Michňová
Anna Michňová

Patrícia Dobríková

Dôležité upozornenie: Prihláška na kurz je platná až po zaplatení príspevku a po odovzdaní písomnej prihlášky.
Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku. Ak sa kurzu nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť, prosíme, aby ste nás o tom ihneď
informovali.
Informácia o ochrane osobných údajov. Žiadame Vás o súhlas krížikom v prvom riadku a svojim podpisom:
□ Podľa článku 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 a podľa § 13, ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o Ochrane
osobných údajov ako dotknutá osoba udeľujem organizáciám Slovenská katolícka charita, so sídlom Kapitulská 18, 814 15
Bratislava, IČO: 00179132, členským organizáciám Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) so sídlom Volkshilfe
Rakúsko, Auerspergstraße 4, 1010 Viedeň a Caritas Rundum Zuhause betreut, so sídlom Mommsengasse 35, Rakúsko,
1040 Viedeň (ďalej každá z týchto spoločností samostatne len ako „prevádzkovateľ“ a spoločne ako „prevádzkovatelia“)
súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom prihlášky, najmä v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa a názov organizácie/zamestnávateľa na
účel realizácie vyššie uvedeného kurzu a na účel vystavenia rovnopisu osvedčenia o absolvovaní kurzu. Súhlas je platný
po dobu 15 rokov odo dňa udelenia súhlasu a môže byť kedykoľvek samostatne odvolaný na adrese pravnik@charita.sk a
office@caritas-rundumbetreut.at.
Ďalšie informácie ohľadom ochrany údajov nájdete tu: www.charita.sk > Kto sme? > Ochrana osobných údajov a www.
caritas-rundumbetreut.at > Train to Care > Downloads und Datenschutz
Svojim podpisom potvrdzujem, že mám aktívnu živnosť v čase účasti na kurze.
Dátum: ............................................. Podpis: ...............................................
Ďalšie informácie a prihlášky nájdete na www.traintocare.eu

Kurzy sú realizované v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Slovenským Červeným krížom.

