
  PREZENTÁCIA 
 
 

DECEMBER 2015  |  Strana 1    

 

KRAUS Glas Beschlaege, s. r. o.,  Hrachová 14/C  ●  821 05 Bratislava  ●  www.kraussro.sk ● +421 2 2092 0888  ● info@kraussro.sk 

 

 

                VŠEOBECNÉ INFOVŠEOBECNÉ INFOVŠEOBECNÉ INFOVŠEOBECNÉ INFO                        PREDNÁŠAJÚCIPREDNÁŠAJÚCIPREDNÁŠAJÚCIPREDNÁŠAJÚCI    
 
Ponuka kovaní a systémov pre sklenené dvere a steny je od 
nového roka v jednom kompletnom katalógu DVERE  A STENY 
a to v slovenskom jazyku. 
 
Prezentáciou získate všeobecný prehľad o produktoch a ich 
výhodách pre sklo a sklenené systémy so zámerom na: 

• Posuvné dvere 
• Dvere do zárubní 
• Bezrámové dvere a priečky 
• Skladacie steny 
• Príslušenstvo  

 

  
Prezentácia bude vedená v slovenskom jazyku 

Prednášajúci:  Jaroslav Marko  a   Juraj Klubal 

Už viac ako 15 rokov pôsobia v stavebníctve a aktívne sa 
podieľajú pri tvorbe návrhov riešení špeciálnych 
projektov súvisiacich so sklom a sklenenými systémami. 
Pravidelne sa zúčastňujú medzinárodných školení, čím je 
zabezpečovaná neustála inovácia ponuky produktov 
a krok s aktuálnymi trendmi a technológiami.    

                MIESTO AMIESTO AMIESTO AMIESTO A    ČASČASČASČAS                     CENYCENYCENYCENY    
  
Termín: 24.02.2016 
Uzávierka: 16.02.2016 
Predpokladané trvanie: 9:00 do 12:00 (registrácia účastníkov: 
8:45) 
 
Miesto školenia:  
KRAUS Galéria, Hrachová 12/C, Bratislava, Slovensko   
GPS súradnice: 48° 8’ 44.7831397” N   17° 10’ 42.5130844” E 

  
Kapacita účastníkov je obmedzená.  
 
Cena: ZDARMA 
Vstup len s platnou pozvánkou na meno. 
 
Parkovanie je bezplatné pred KRAUS Galériou.  
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PRIHLÁŠKA 
Doprava - individuálna. Parkovanie - zdarma pri objekte.  Kapacita účastníkov je obmedzená. Potvrdením účasti je zaslanie prihlášky na meno.  

 
Firma:...............................................................................................................................................IČO:........................................................... 
  
Adresa:................................................................................................................................................................................................................ 
 

Prihlášku vyplnil: (vyplňte len ak prihlasujete iných účastníkov ako seba):  
 
meno a priezvisko ........................................................email: ......................................telefon:................................... 

 
Záväzne prihlasujem nižšie uvedené osoby na školenie:     
    

KATALÓG STENY AKATALÓG STENY AKATALÓG STENY AKATALÓG STENY A    DVERE  DVERE  DVERE  DVERE      
24. FEBRUÁR 2016 

Účastník I.Účastník I.Účastník I.Účastník I.                                        

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

Účastník II.Účastník II.Účastník II.Účastník II.                                        

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

Účastník III.Účastník III.Účastník III.Účastník III.                                        

Meno a priezvisko...........................................................................................................................  

Kontaktný email......................................................................... Telefón:.......................................   

__________________________ 
Ochrana súkromia: 

 
Týmto udeľujem súhlas spoločnosti KRAUS Glas Beschlaege, s. r. o., IČO: 45 421 692, so sídlom Hrachová 14/C, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel Sro, vložka č. 63466/B (ďalej len “spoločnosť”) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa, telefón, e-mail, ktoré tvoria moje konto/profil, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) za účelom zaradenia do databázy zákazníkov spoločnosti nakupujúcich 
v súlade so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami spoločnosti a na marketingové účely. Zároveň dávam týmto súhlas v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka so spracovaním svojej 
podobizne zachytenej na fotografiách vyhotovených na akciách/školeniach organizovaných spoločnosťou, na ktorých som sa zúčastnil alebo zúčastním, vrátane ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti a na profiloch 
spoločnosti na sociálnych sieťach a to na marketingové účely, na dobu neurčitú až do odvolania. 

Beriem na vedomie, že som oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o mne spracovávané, mám právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv mám možnosť obrátiť 
sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Daný súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu na info@kraussro.sk 

Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a 
zároveň prehlasuje, že ochrana osobných údajov sa zaručuje najmenej v rozsahu v akom sa uplatňuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v rozsahu v akom sa uplatňuje 
na prenos osobných údajov v rámci krajín Európskej únie.   

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak bude sprístupnenie osobitne dohodnuté medzi spoločnosťou a zákazníkom. 

           
V Bratislave, dňa: .......................................................        .......................................................              Podpis 


