Žiadosť
o uzavretie Učebnej zmluvy v systéme Duálneho vzdelávania so spoločnosťou
Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
(Zaslať na adresu: Oddelenie Ľudské zdroje, „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, Mondi
SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok do 26. 4. 2021!)

Žiadam o uzavretie Učebnej zmluvy so spoločnosťou Mondi SCP, a.s., Tatranská
cesta 3, 034 17 Ružomberok, odbor: K 2860 chemik - operátor

Meno a priezvisko uchádzača:.......................................................................................
Telefón:................................. E-mail:.............................................................................
Dátum narodenia, miesto a rodné číslo uchádzača:
.......................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska uchádzača:
........................................................................................................................................
Adresa základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje:
........................................................................................................................................
INÉ (uviesť napr. reprezentáciu školy – olympiády, športové , literárne súťaže,
záujmy a záľuby):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:........................................................................
Adresa trvalého bydliska zák. zástupcu:
........................................................................................................................................
Telefón:................................. E-mail:............................................................................

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich
osobných údajov uvedených v „Žiadosti“ a iných prílohách súvisiacich s výkonom
a realizáciou duálneho vzdelávania. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené
informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného
rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely uzatvorenia
Učebnej zmluvy so spoločnosťou Mondi SCP, a.s. a úkony s tým súvisiace. Súhlas je
daný na dobu neurčitú. V prípade záujmu o ich vymazanie z našej evidencie je
potrebné o to požiadať.

Podpis uchádzača o učebnú zmluvu:.............................................................................

Podpis zákonného zástupcu uchádzača o učebnú zmluvu:...........................................

V.....................................................

Dňa.........................................

Spoločnosť Mondi SCP, a.s. po uzávierke žiadostí zašle vybratým uchádzačom
pozvánky na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v priebehu prvého
májového týždňa 2020. Po úspešnom absolvovaní výberového konanie, naša
spoločnosť vystaví uchádzačovi potvrdenie o poskytovaní praktického
vyučovania zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania.

Podmienkou pre uzatvorenie Učebnej zmluvy so spoločnosťou Mondi SCP, a.s. je zaslanie prihlášky
v príslušnom termíne na štúdium na Strednej odbornej škole polytechnickej Ružomberok v uvedenom
študijnom odbore K 2860 Chemik - operátor pre školský rok 2021/2022 spolu s potvrdením
o poskytovaní praktického vyučovania zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania
a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na SOŠ polytechnickej Ružomberok pre uvedený
študijný odbor.

V prípade potreby dodatočných informácií nás, prosím, kontaktujte na:
E-mail: lenka.sturova@mondigroup.com, mobil: 0910 555 370

