práce,
která baví

Přihláška do studijního benefitového programu AGROTEC Group
Jméno a příjmení ............................................................... Datum narození .........................................
Mobil ...............................................................................

E-mail ......................................................

Adresa bydliště
Ulice, č. popisné .................................................................. Město/PSČ ..............................................
Název základní školy, kde studuji .............................................................................................................
Žák se hlásí ve školním roce 2018/19 na Integrovanou střední školu automobilní Brno;
vzdělávací obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel.
Vzdělávací program: Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky.
Chci využít ubytování v Domově mládeže při Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23:

ANO

NE

Jak dětem zvýšit šanci na úspěch?
Vyplňte tuto přihlášku. Elektronicky, nebo běžnou poštou ji doručte na: startcareer@agrotec.cz;
AGROTEC a.s, personální oddělení, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče.
📅 Do 1. 3. 2018 zašlete oficiální přihlášku žáka na ISŠA, Brno.
📞 Kontaktujte naše personální oddělení pro detailní informace o zvýhodněných podmínkách.

Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení .................................................... Mobil ........................
Podpis žáka ...........................................................

E-mail ............................

Podpis zák. zástupce .............................................

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně os. údajů, v platném znění pro Českou republiku, resp. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane os. údajov, v platném
znění pro Slovenskou republiku tímto prohlašuji, že souhlasím se shromážděním a uchováním výše uvedených os. údajů a jejich zpracováním za účelem vedení
databáze zájemců o zapojení do benefitového programu pro studenty vzdělávacího programu Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky. Současně uděluji
souhlas se zpracováním a uchováním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném
znění, za účelem zasílání informací o vzdělání a pracovních nabídkách v technickém oboru. Podpisem tohoto dokumentu také souhlasím s případným pořízení
fotografií mé osoby v průběhu akce pořádané AGROTEC a.s..
Uvedené souhlasy uděluji na dobu 5 let, a to společnosti AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČO: 00544957, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 138. Beru na vědomí, že jsem oprávněn svoje souhlasy na výše uvedené adrese kdykoli odvolat.

agrotec

agrotec a. s.

agrotecgroup

#agrotecgroup

AGROTEC a. s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče | Tel.: +420 519 402 206 | E-mail: startcareer@agrotec.cz

www.agrotec.cz

