Přihláška uchazeče na ECDL testování

Jméno

Příjmení

Datum narození

Škola / Firma

Třída

E-mail

Vlastním ECDL Index
(ANO/NE)

Číslo Indexu

Pokud NE vyber index (cena je pouze za index)
ECDL Single (297,- Kč)

ECDL Select (702,- Kč)

Název akreditovaného
testovacího střediska

ECDL Profile (1 077,- Kč)

Střední škola AGC a.s., CZ227

Přihlašuji se závazně k testování ECDL v termínu…
… z následujících modulů nebo modulu ECDL Sylabu:

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Základy práce
s počítačem a
správa
souborů

Zpracování
textu

Práce s
tabulkami

Použití
databází

Prezentace

Základy práce
s internetem a
komunikace

Modul 12 Modul 16
Bezpečné
používání
informačních
technologií

Základy
informatického
myšlení a
programování

Zaškrtněte modul (moduly), ze kterého (kterých) chcete být v tomto termínu testován(a). Pokud se na některý modul (moduly)
přihlašujete opakovaně, zapište u příslušného modulu OPRAVA.

Zvolte službu ECDL

ECDL single (jeden dílčí modul)

ECDL Start - libovolné 4 moduly (M2 ÷ M4, M7 nebo M12)
ECDL Core - libovolných 7 modulů (M2 ÷ M7, M12 nebo M16)
ECDL Maturita - povinné moduly M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12

Zvolte způsob platby

Placeno již při 1. testování

Hotově

čú: 0415055353/0300
vs: rrmmdd (datum narození)
ks: 0308
ss: 227

Převodem na účet školy

Potvrzuji, že jsem se seznámil se všemi svými právy a povinnostmi uchazeče o ECDL Certifikát a jsem si vědom důsledků, které
vyplývají z uvedení nepravdivých údajů.
Zároveň svým podpisem souhlasím s tím, aby výše uvedené osobní údaje byly správcem a/nebo zpracovateli osobních údajů dle
zákona použity pro účely evidence a statistického zpracování výsledků ECDL testování a pro případné vystavení ECDL dokladů.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje a má procesní data budou správcem a/nebo zpracovateli uchovávána nejméně podobu pěti
let a pokud v budoucnu svůj souhlas odvolám, nebude možné ověřit platnost případně vystavených ECDL dokladů. Správcem
osobních údajů dle zákona je národní licenciát - ČSKI, zpracovatelem sublicenciát - CERTICON a.s. a výše uvedené
akreditované testovací středisko.

Datum

Podpis

Přihlášku odevzdejte nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným termínem testování.

