
DUÁLNE VZDELÁVANIE
 www.billa.sk/dualnevzdelavanie | dual@billa.sk

S NAMI 
TO DÁŠ!

50 % času budeš 
praxovať priamo u nás 

v Bille

50 % času sa budeš 
vzdelávať v škole

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Názov základnej školy:
Mobil:
E-mail:
Dátum narodenia:
Podpis žiaka:

Zaujala ťa naša ponuka  
OBCHODNÝ PRACOVNÍK (s maturitným vysvedčením)?

ÚDAJE ŽIAKA: 

Vyplnenú prihlášku zašli na adresu:  
BILLA s.r.o. 
DUÁLNE VZDELÁVANIE – HR oddelenie
Bajkalská 19/A 
821 02 Bratislava
Informácia o ochrane osobných údajov: Doručením vyplnenej prihlášky poskytujete BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 31 347 037, osobné údaje uchádzača o štúdium (žiaka), ako aj jeho zákonného zástupcu na účely evidencie uchádzačov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania 
BILLA, vystavenia potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v tomto systéme a prípravy učebnej zmluvy o štúdiu v tomto systéme. Právnym základom 
spracovania osobných údajov je realizácia uvedených opatrení potrebných pred uzatvorením učebnej zmluvy (predzmluvný vzťah) a v prípade vystavenia potvrdenia 
plnenie zákonných povinností BILLA s.r.o. Poskytnutie osobných údajov nie je Vaša zákonná ani zmluvná povinnosť, bez ich poskytnutia však nemôže BILLA s.r.o. 
prihlášku o štúdium v systéme duálneho vzdelávania vybaviť. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté príjemcom, ako sú príslušná škola, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sprostredkovatelia poverení spracúvaním osobných údajov v mene BILLA s.r.o. Osobné údaje nebudú predmetom 
automatizovaného rozhodovania a ani profilovania. Osobné údaje budú na uvedený účel uchovávané do uzavretia učebnej zmluvy, najviac však po dobu 3 rokov od 
ich poskytnutia. Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na prenos osobných údajov k inej  
osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Otázky ohľadne osobných údajov môžete poslať našej zodpovednej osobe e-mailom  
na osobneudaje@billa.sk. 

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Mobil:
E-mail:
Podpis zákonného zástupcu:

ÚDAJE  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:

Dátum vyplnenia:

Podpisom prihlášky udeľ spoločnosti BILLA s.r.o. súhlas, aby spracúvala tvoje 
osobné údaje a údaje tvojho zákonného zástupcu uvedené v tejto prihláške na 
účely vedenia evidencie uchádzačov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania.  
Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.



VYBER SI 
SPRÁVNE
STREDNÚ ŠKOLU 

ŠTUDIJNÝ 
ODBOR

OBCHODNÝ PRACOVNÍK 

(maturitný odbor)

AKÉ BUDÚ  
TVOJE VÝHODY  
V SYSTÉME DUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA: 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI HNEĎ  
OD ZAČIATKU ŠTÚDIA

KARIÉRNY ROZVOJ POD KRÍDLAMI  
ODBORNÍKOV 

GARANCIA PRACOVNÉHO MIESTA 

FINANČNÉ A MOTIVAČNÉ BENEFITY

SÚČASŤ VEĽKÉHO TÍMU STABILNEJ 
NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI   

MATERIÁLNE BENEFITY (PRACOVNÉ 
OBLEČENIE, PRACOVNÉ POMÔCKY, 
PRÍJEMNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE)

A okrem toho ťa privedieme 
k úspešnej maturite  

pod vedením skúsených 
inštruktorov.

KONTAKT: dual@billa.sk  


