
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Подпис (Ученик (над 18 год.)/Родител):Дата:

QD 07.02/1
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2

КУРС ПО ЕЗИК1

Адрес:

email: тел.: 
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Баща:

Име: 

Презиме:

Фамилия:

моб. тел.: 

email: 

Майка:

Име:

Презиме:

Фамилия: 

моб. тел.: 

email: 
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Къде сте учили чужд език?

Входящ тест:

Оставете празно6

Ниво Регистрационен код  Продължителност на курса

(от         до         )

Оставете празно8

От къде научихте за Фарос?
7 от познат

от интернет реклама

от външна реклама

друго

Уча/Работя:
Училище/Университет: Клас/Курс: 4

Професия:

Училища Фарос са администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия 
Регламент относно защитата на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД и др.) и единствено с цел да изпълним поетите към 
Вас ангажименти. Като администратор на лични данни ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби събираме 
и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели.
Разработили сме и сме въвели строги мерки за защита от незаконосъобразно използване на съхраняваните от нас данни.
Училища Фарос не споделят, продават, отдават, търгуват или прехвърлят събраните данни лична информация и се задължават 
да не предоставят на трети лица личните Ви данни, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения 
към Вас или във връзка със свои законови задължения.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА 
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩА ФАРОС

Дата: Три имена:

  Декларирам, че  съм  съгласен  да се регистрирам за  курс  по език, 
ниво           , от                  до                  в клон на 
училища Фарос. Таксата на курса е левовата равностойност на    евро, плащане 
на вноски и ще бъде платена според посочените по-долу срокове.

  Декларирам, че съм запознат с общите условия за чуждоезиково обучение в училища Фарос и съм 
съгласен с всички клаузи, включително тези, свързани с използването на моите лични данни, както и 
със снимките и видеоклиповете, заснети по време на моето/на моето дете/ обучение и допълнителни 
дейности във Фарос. Съгласен съм да получавам информация за курсовете и промоциите на Фарос на 
посочения в молбата е-мейл адрес.

  Общите условия уреждат правилата за целогодишно, интензивно или индивидуално чуждоезиково 
обучение в следните раздели:

І. Основни понятия: “Курсист”; “Родител”; “Годишно обучение”; “Интензивно обучение“; “Индивидуално 
обучение“; “Записване (регистрация)”;
ІІ. Ред за записване за курс по чужд език
ІІІ. Такси за обучение, начин на плащане и отстъпки
Начин на плащане и вноски:
  Първа вноска: при подписване на настоящата Декларация за приемане на общите условия. 
  Втора вноска: до 15-ти ноември на текущата учебна година.
  Трета вноска: до 15-ти януари на текущата учебна година.
  Четвърта вноска: до 15-ти март на текущата учебна година.
IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента
V. Прекратяване на обучението от страна на Фарос и връщане на такси

Заплатена такса се връща само, ако курсът е прекратен по вина на Фарос.
VI. График на занятията и обучение
VII. Ваканции
VIII. Отговорности на страните
IX. Информация и съобщения
X. Сертификат
XI. Конфиденциалност и защита на лични данни
XII. Предложения, жалби и молби

Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на електронната поща чрез обратната връзка
в уебсайта на Фарос. 

  Всеки коментар, имащ връзка с пълноценното провеждане на учебния процес, можете да отправите до 
ръководството на клона или на тел.: 02 989 32 88.

Коментари:
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