PRÜFUNGSANMELDUNG GOETHE-INSTITUT BRATISLAVA
Prihláška na skúšku
Skúška /Prüfung
A1
A2
B1
B1
B2
C1

O Goethe-Zertifikat A1:Start Deutsch1
Goethe-Zertifikat A2
O Goethe-Zertifikat B1
O Goethe-Zertifikat B1, Modul:
O Goethe-Zertifikat B2
O Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutch 1

Prüfungstermin / termín skúšky:

-------------------------------------------------------------------

Familienname / Priezvisko

…………………………………………………………….

Vorname / Meno

………………………………………………………
Geburtsort / Miesto narodenia

……………………………………………………
Geburtsdatum / Dátum narodenia

……………………………………………………………………
Straße + Hausnummer / Bydlisko, ulica , číslo

………………………………………………………………..
PLZ + Ort / PSČ + mesto

……………………………………………………………………
Telefon

………………………………………………………………
E-Mail

…………………………………………………………………
Staatsangehörigkeit / štátna príslušnosť
Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich für die Prüfung an und erkenne die
Teilnahmebedingungen als verbindlich an.
Podpisom sa záväzne prihlasujem na skúšku a prehlasujem, že som sa oboznámil/a so skúšobným
poriadkom
Datum:
Unterschrift:

Prehlásenie ochrane osobných údajov a súhlas s ich používaním
Priezvisko, meno:_______________________________
Súhlasím týmto, aby Goetheho inštitút sprostredkoval moje osobné údaje (údaje), ktoré som mu
zadal/zadala v rámci svojho prihlásenia, ako aj ich sprístupnil v súvislosti s uzatvorením zmluvy
so mnou a aby mohol inštitút tieto údaje uložiť v centrálnej databáze zákazníkov Goetheho inštitútu e.V., so sídlom v Mníchove / Nemecko („ Centrála” ) a mohol tieto údaje zlúčiť s možnými
inými už existujúcimi údajmi, ktoré som už predtým zadal/zadala.
Súhlasím aj s tým, aby Goetheho inštitút a Centrála mohli používať všetky moje údaje aj po ukončení platnosti zmluvy, a to za účelom prieskumu trhu ako aj na reklamné a marketingové účely,
vždy podľa príslušnej ponuky aktivít Goetheho inštitútu. a aby mi zasielali najmä údaje o vhodnej
reklame a ponukách ( „informáciach“) na adresu a na kontaktné údaje, ktoré som uviedol/ uviedla.
Informácie môžete posielať poštou, zadať telefonicky, faxom, e-mailom alebo poslať SMS správu.
Pre kontrolu pravosti a vydávania náhradných osvedčení sa môžu okrem toho sprostredkovať do Centrály údaje o mojich skúškach, ktoré som skladal/ skladala a tieto sa tu v centrálnom skúškovom archíve
môžu ukladať a využívať (maximálne 10 rokov). Ak ide o údaje týkajúce sa skúšok, ktoré oprávňujú
môjho zahraničného manželského partnera na prisťahovanie sa do Nemecka, môže mu Centrála na
požiadanie nemeckých úradov potvrdiť pravosť vysvedčenia, ktoré som predložil/ predložila úradu.
Goetheho inštitút nepoužije moje údaje na iné účely než na tie, ktoré sú uvedené v predloženom vyhlásení, ani ich neposkytne tretej strane, iba ak by sa týkali odôvodneného podozrenia zo zneužitia.
Som si vedomý/vedomá toho, že môžem kedykoľvek odvolať súhlas s používaním mojich údajov na
účely prieskumu trhu ako aj na reklamné a marketingové účely.
___________________________
Miesto, dátum, podpis

Áno prajem si dostávať informácie aj e-mailom, SMS správou, telefonicky, faxom
___________________________
Miesto, dátum, podpis
Právo na odvolanie
Som si vedomá/vedomý toho, že môžem kedykoľvek odvolať súhlas s používaním mojich údajov na účely
prieskumu trhu ako aj na reklamné a marketingové účely:
O odvolávam týmto súhlas o používaní mojich údajov na účely prieskumu trhu ako aj na reklamné
a marketingové účely
___________________________
Miesto, dátum, podpis

