CIS – Certification & Information Security Services, s. r. o.

Záväzná prihláška na
medzinárodne akreditovaný vzdelávací program

AUDÍTOR INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Zvoľte termín:
Miesto konania: IDEEX PLUS, Garbiarska 5, 040 01 Košice
Forma ukončenia semináru: Prestížny certifikát o úspešnom zložení skúšky
Cena kurzu: 875,- € bez DPH/osoba

Platba prostredníctvom príkazu k úhrade na vrub účtu vedenom v TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2872 1857

variabilný symbol: 36 572 853
-

v cene je zahrnuté 3 dnové školenie, študijné materiály, občerstvenie, obed
test 1. úrovne v slovenčine + výstupný certifikát interného audítora v slovenčine.
test 2. úrovne v angličtine + medzinárodný certifikát externého CIC IS Auditor (Candidate)
test a certifikát 2. úrovne CIS InformationSecurityAuditor“ za príplatok 85,- € bez DPH
cena nezahrňuje ubytovanie a dopravu.

FIRMA:
Titul, meno a priezvisko
účastníka:
Fakturačná adresa:
IČO/DIČ:
Tel./Fax.:
e-mail:

/
/

Mám záujem o normu STN ISO/IEC 27001
čiastka: 20,- € bez DPH
Mám záujem o normu STN ISO/IEC 27002
čiastka: 40, - € bez DPH

ANO
ANO

Vyplnenú prihlášku prosím zasielajte e-mailom:
office.sk@cis-cert.com , dufinec@ideexplus.sk
faxom: +421 (55) 729 74 02, mailom alebo
poštou: IDEEX PLUS, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice
Po poslaní prihlášky ste automaticky zaradený do kurzu. V prípade obsadenia kurzu Vás informujeme. Pred konaním kurzu
Vám bude zaslaná zálohová faktúra s pozvánkou. Daňový doklad Vám bude vystavený po prijatí platby. Čiastka za kurz Vám
môže byť vrátená len na základe písomného zrušenia vašej prihlášky. Storno poplatok: Zrušenie 10 dní pred začiatkom
kurzu 50% z ceny kurzu, 5 dní pred začiatkom kurzu 70% z ceny kurzu, 3 dny pred začiatkom kurzu 100% z ceny kurzu.
Potvrdzujem, že uhradím účastnícky poplatok pred začiatkom kurzu. Súhlasím spracovávaním osobných údajov a s ich
zaradením do databázy spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o. na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zak. č.
18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tieto údaje nebudú poskytované tretím osobám.
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Dátum, podpis, pečiatka
CIS – Certification & Information Security Services
Zastúpenie pre SK – IDEEX PLUS, s.r.o. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 14195/V
Sídlo: ul. Mlynárska 16 040 01 Košice, prevádzka: Garbiarska 5, 040 01 Košice
Tel. +421 (55) 729 7401 Tel./Fax.: +421 (55) 677 0156 Mobil: +421 903 906 445
www.cis-cert.com, www.ideexplus.sk

