QAD–M0-6, rev.4, platnost od 1.3. 2020

QC Plzeň s.r.o.
Teslova 1239/5

Tel.: +420 377 420 635
e-mail: hegnerova@qcp.cz
www.qcp.cz

301 00 Plzeň
IČ0: 25210645, DIČ: CZ25210645

PŘIHLÁŠKA
NA KONZULTAČNÍ DNY PRO STUPEŇ 3
Cesta ke kvalifikaci stupeň 3 dle EN ISO 9712
Formuláře vyplňujte, prosím, strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.

Příjmení, (titul)

Jméno

Fakturační adresa zaměstnavatele:

Rodné číslo

Kontaktní adresa zaměstnavatele:
název:

ulice:

č.:

obec:
město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

oddělení:
ulice:

č.:

město:

PSČ:

Tel:.
E-mail:

Blok A

Blok B

Kvalifikace v jednotlivých metodách:
MT
, PT
, UT
, RT

,

VT

,

Basic

.

Recertifikace po 10 letech zkouškou v metodách:
MT
, PT
, UT
, RT
, VT
.

Žádaný termín:

Poplatky za účast na jednotlivých konzultacích
A. Kvalifikace pro jednu metodu (MT, PT, UT, RT, VT, BASIC)

3 000,- Kč / den*

B. Recertifikace po 10 letech zkouškou pro jednu metodu (MT, PT, UT, RT, VT, ET)

3 000,- Kč / den*

*) K uvedeným cenám bude připočtena DPH
Podle počtu skutečně absolvovaných dnů konzultací bude vystavena faktura pro úhradu poplatku
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POUČENÍ A PROHLÁŠENÍ

1. Věnujte, prosím, pozornost správnému a úplnému vyplnění všech kolonek přihlášky. Usnadníte nám
její zpracování, a tím i Vaše správné zařazení do programu konzultačních dnů.
2. Konečný termín bude s Vámi dohodnut telefonicky nebo e-mailem. Teprve poté bude Vaše přihláška
považována za závaznou.
3. Nejpozději 5 dní před termínem Vám zašleme písemné potvrzení o přijetí na konzultační týden.
4. V případě, že se konzultace z různých důvodů neuskuteční, obdržíte od nás včas informaci včetně
nabídky možného náhradního termínu.
5. Jen řádně přihlášená osoba má právo se zúčastnit a na místě obdrží studijní materiály – skripta.
6. Svým podpisem potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů QC Plzeň s.r.o.
dostupnými na www.qcp.cz, kterými je společnost QC Plzeň s.r.o. vázána. Vaše osobní údaje
obsažené v této přihlášce zpracováváme pro účely plnění smlouvy a zajištění vystavení certifikátu,
interní evidenci uchazečů, k operativnímu spojení s Vámi jakožto uchazečem, případně Vaším
zaměstnavatelem, a to po dobu nutnou k plnění právních povinností společnosti QC Plzeň s.r.o., a dále
nejdéle po dobu 10 let za účelem prokázání poskytnutí plnění. Tímto způsobem získané informace jsou
považovány za důvěrné a budou poskytnuty pouze certifikačním orgánům za účelem zhodnocení
podmínek splnění certifikace a případného vystavení certifikátu - Certifikační sdružení pro personál APC, z.s. a SECTOR Cert - Gesellschaft für Zertifizierung mbH.
7. Tato přihláška je závaznou objednávkou služby a obsahuje podmínky smlouvy uzavřené na jejím
základě nebo v souvislosti s ní. Termín plnění může spol. QC Plzeň s.r.o. kdykoli měnit. V případě
Vašeho podpisu přihlášky je smlouva uzavřena ve znění přihlášky a jejího následného případného
doplnění či potvrzení ze strany spol. QC Plzeň s.r.o. (tzn. potvrzením společnosti QC Plzeň s.r.o. o
přijetí ke zkoušce). Nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě této přihlášky nebo v souvislosti s
ní jsou obchodní podmínky spol. QC Plzeň s.r.o. dostupné na www.qcp.cz. Podpisem přihlášky
prohlašujete a stvrzujete, že jste se s obchodními podmínkami seznámil/a, v celém rozsahu s nimi
souhlasíte a že na smluvní vztah se neaplikují žádné obchodní podmínky zákazníka (objednatele).

Za správnost uvedených údajů odpovídá
Razítko a podpis

datum a jméno a podpis uchazeče
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