
B1   Goethe-Zertifikat B1
B1   Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 

B1   Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 

B1   Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 

B1   Goethe-Zertifikat B1 Modul Sprechen 

A2   Goethe-Zertifikat A2 

Prüfungstermin/Termín zkoušky: 

_____________________________________________ 
Geburtsort/Místo narození       

________________________________________ 
Wohnort: Straße, Hausnummer/Bydliště: ulice, č.p.        

____________________________________________ 
Staatsangehörigkeit/Státní příslušnost 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich für die Prüfung an und erkenne die Teilnahmebedingungen  als verbindlich an.  

Svým podpisem se závazně přihlašuji ke zkoušce Goethe‐Zertifikat v uvedeném termínu a prohlašuji, že jsem obeznámen/a se Zkouškovým 

řádem GI. 

Datum/Dne:  Unterschrift/Podpis:  

PRÜFUNGSANMELDUNG ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT 
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE GOETHE-ZERTIFIKAT

_____________________________________________
Familienname/Příjmení

____________________________________________ 
Telefon

+420 387 415 026
+420 724 503 704

info@goethecentrum.cz 
www.goethecentrum.cz

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2, České Budějovice 370 01

C1    Goethe-Zertifikat C1  

B2   Goethe-Zertifikat B2

B2   Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 
B2   Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 
B2   Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 
B2   Goethe-Zertifikat B2 Modul Sprechen 

_____________________________________________ 
Vorname/Jméno

_____________________________________________ 
Geburtsdatum/Datum narození       

_____________________________________________ 
PLZ, Ort/PSČ, město        

_____________________________________________ 
E-mail

_____________________________________________ 
Číslo občanského průkazu 

_____________________________________________ 



Prohlášení o ochraně osobních údajů 
a souhlas s jejich používáním 

Příjmení, jméno:  _______________________________  

Podpisem tohoto prohlášení uděluji souhlas k tomu, že zkouškové centrum a Goethe-Institut mohou 
předat má osobní data („data“), která byla sdělena v rámci mé přihlášky, stejně jako případná data 
v souvislosti s plněním smluv, jež se mnou budou v budoucnosti uzavřeny, za účelem jejich uložení 
v centrální databázi zákazníků Goethe-Institutu e.V. se sídlem v Mnichově/Německo ("centrála") a že tato 
data tam mohou být sloučena s mými dalšími, již existujícími, daty.  

Dále souhlasím s tím, že moje data mohou být použita zkouškovým centrem a Goethe-Institutem kromě 
účelu plnění smlouvy také v celém rozsahu k účelům průzkumu trhu, reklamním a marketingovým 
účelům, které  se  vždy  budou týkat  nabídky  služeb  zkouškového  centra  a  Goethe-Institutu,  zejména  
jde  o mnou  uvedené  adresné  údaje,  na něž  mi  může  být  poštou  nebo -  na základě  mého  
zvláštního  přání -   také telefonicky, faxem, e-mailem nebo pomocí SMS zasílána odpovídající reklama 
nebo poptávka ("informace"), například o nové nabídce kurzů zkouškového centra a Goethe-Institutu. 

Za účelem kontroly pravosti a vydání náhradních potvrzení mohou být dále do centrály předána data 
týkající se mnou složených zkoušek a tam mohou být v centrálním archivu zkoušek (maximálně 10 let) 
uložena a využívána. Pokud se bude  jednat o data ohledně zkoušek  opravňujících k přistěhování  
manžela/manželky, může centrála na vyžádání německých úřadů potvrdit pravost vysvědčení, jež jsem 
úřadu předložil. 

Má data nebudou zkouškovým centrem a Goethe-Institutem používána k jiným účelům, než jsou uvedeny 
v tomto prohlášení a nebude je předávat třetím osobám. Výjimkou jsou případy, kdy se ohledně dat 
vyskytne důvodné podezření z jejich zneužití.

Jsem si vědom toho, že mohu využití mých dat za účelem průzkumu trhu a k reklamním a marketingovým  
účelům kdykoli odmítnout.    

__________________________________________ 
Místo, datum, podpis  

 Přeji si dostávat informace také e‐mailem/ SMS/ telefonicky/ faxem 

Tímto odmítám již nyní zpracování a využití mých dat k reklamním a marketingovým účelům

__________________________________________ 
Místo, datum, podpis  

__________________________________________ 
Místo, datum, podpis  

+420 387 415 026 
+420 724 503 704

info@goethecentrum.cz 
www.goethecentrum.cz

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2, České Budějovice 370 01
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