Prezenčná listina účastníkov a register absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu
Názov a sídlo AS1
Názov AVP2
Rozsah AVP v hodinách a číslo akreditácie

AKPSM/00XX/201X/X/XXX

Názov modulu3 AVP a rozsah modulu AVP v hodinách
Dátum začiatku a dátum ukončenia AVP4
Miesto a adresa realizácie prezenčnej časti(-í) vzdelávania5
Spracúvanie osobných údajov poskytnutých v tejto prezenčnej listine v rozsahu: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt je vykonávané v zmysle ustanovenia Článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR) a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za účelom
vedenia dokumentácie o vzdelávaní v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v platnom znení. Doba spracúvania osobných údajov bude 5 rokov. V súlade s GDPR
máte zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizácie právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
namietať spracúvanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

P.č.

Meno a priezvisko6

Dátum a miesto
narodenia7

Trvalý pobyt

Podpis účastníka AVP

PVH8

Číslo osvedčenia9

1.

2.

3.

1

AS = akreditovaný subjekt
= akreditovaný vzdelávací program
3 Uveďte len v prípade, ak ide o modulové vzdelávanie
4
Vpisujte dátum začiatku (obvykle prvý deň prezenčnej časti) a dátum ukončenia akreditovaného vzdelávacieho programu (obvykle posledný deň prezenčnej časti alebo posledný deň dištančného vzdelávania / overenia v praxi pri
kombinovanej forme).
5 V prípade konania prezenčných častí v etapách a vo viacerých lokalitách, prosím vložte ďalšie riadky a k jednotlivým miestam konania uveďte aj čiastkové termíny (od – do)
6 Uvádzajte s titulmi pred a za menom
7
Uvádzajte vo formáte DD/MM/RRRR a miesto narodenia
8 PVH = počet vymeškaných hodín; pole ostáva prázdne, ak je hodnota 0; ak účastník odstúpi z programu v priebehu vzdelávania, vyplní sa súčet hodín všetkých častí, ktoré neabsolvoval
9 Pole ostáva prázdne, ak účastník nesplnil podmienky na vydanie osvedčenia o získanej odbornej spôsobilosti; inak sa vyplní ako identifikátor posledné trojčíslie osvedčenia
2 AVP
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Meno a priezvisko
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