Závazná objednávka
účasti v základním kurzu k získání profesního osvědčení
kontrolního technika typu K
u dodavatele: Centrum služeb pro silniční dopravu, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1
IČ: 70898219, DIČ:CZ70898219, č. účtu: 14237201/0710, e-mail: kurzy@cspsd.cz, tel.: 225 131 711, mobil: 602 189 175

Objednáváme účast v základním kurzu kontrolních techniků typu K (k provádění technických kontrol vozidel
před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích dle § 72 odst. 5 zák. č.
56/2001 Sb. a § 25 vyhl. č. 341/2014 Sb.) pro tyto pracovníky:
Datum
Číslo profesního
Titul, jméno a příjmení, titul
Adresa trvalého bydliště
narození
osvědčení

Uveďte fakturační adresu (na uvedenou adresu bude vystavena faktura):

Uveďte korespondenční adresu, je-li jiná od fakturační (na uvedenou adresu bude faktura zaslána):

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Číslo stanice/ stanic:
Tel./e-mail:

Do základního kurzu kontrolního technika typu K lze přihlásit pouze osobu, která je držitelem profesního
osvědčení kontrolního technika. V příloze přihlášky zašlete oboustrannou kopii profesního osvědčení
kontrolního technika.
Objednatel prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou správné a souhlasí s podmínkami účasti na kurzu, cenami za kurz, platnými ke
dni zahájení kurzu.
Přihlašované osoby souhlasí se zpracováváním a uchováním osobních údajů uvedených v této objednávce dle nařízení (EU) 2016/679,
o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem organizace výše uvedeného kurzu a se zadáním těchto údajů do Informačního systému
vedeného Ministerstvem dopravy. Dále přihlašované osoby potvrzují, že se seznámily s informacemi dodavatele v souladu s čl. 13 GDPR
o zpracování osobních údajů na: https://www.cspsd.cz/ záložka: ORGANIZACE – Povinné informace - Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679.
V případě, že finanční objem za tuto objednávku nebo další následně podané objednávky téhož objednatele překročí částku 50.000 Kč
bez DPH, bude smluvní vztah uzavřen až akceptací této objednávky nebo objednávek dodavatelem a nabude účinnosti následným
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zapsání do kurzu bude provedeno až po zaplacení zálohové faktury.
Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit naplánované termíny kurzů z důvodu malé obsazenosti. Obchodní podmínky jsou na
www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni. Datum, hodina a místo konání kurzu a zkoušky Vám budou písemně upřesněny. Termíny a místa
zkoušek stanovuje Ministerstvo dopravy. Případné dotazy Vám zodpoví dodavatel na výše uvedených kontaktech.

Datum:

Podpis odpovědné osoby a razítko:

Podpis přihlašovaných osob:

Za dodavatele akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

