
WORKSHOP RAKÚSKO   

PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP RAKÚSKO 
 

 

 

FIRMA 

Obchodný názov  

Ulica a číslo  

PSČ  Mesto  

Internet  

 
RIADITEĽ /-KA 

Meno  Priezvisko  

E-mail  

 
ÚČASTNÍK /-ČKA 1* 

* v prípade, že je riaditeľ /-ka zároveň účastníkom /-čkou workshopu, sem vyplňte jeho / jej údaje 

Meno  Priezvisko  

Funkcia  

Obchodný jazyk  

Telefón  

E-mail**  

 
ÚČASTNÍK /-ČKA 2 

Meno  Priezvisko  

Funkcia  

Obchodný jazyk  

Telefón  

E-mail**  

 

** prosím, zazadávajte priame e-mailové adresy, na ktoré budeme zasielať dôležité informácie o podujatí 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV 

 Súhlasíme so spracovaním vyplnených údajov za účelom organizácie Workshopu Rakúsko. 

Zároveň potvrdzujeme, že sme sa oboznámili a súhlasíme s podmienkami využívania a ochrany osobných 
údajov uvedených v závere tohto formulára. 

 Súhlasíme so spracovaním vyplnených údajov za účelom zasielania informačných správ 

o podujatiach a projektoch ADVANTAGE AUSTRIA. Váš súhlas so zasielaním môžete kedykoľvek odvolať 
zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na bratislava@advantageaustria.org. 

 
 
 
 
 

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE 
Portfólio, aktivity, obchodný záujem 

 

2020
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WORKSHOP RAKÚSKO   

 
 

PORTFÓLIO, AKTIVITY, OBCHODNÝ ZÁUJEM 

 

Činnosť 

 cestovná agentúra 

 cestovná kancelária 

 incoming 

 outgoing 

 
Produkty v ponuke 

 zájazdy pre jednotlivcov 

 skupinové zájazdy 

 
Produkty v ponuke 

 jar 

 leto 

 jeseň 

 zima 

 
Cieľové skupiny 

 rodiny 

 páry 

 mládež 

 penzisti 

 podnikatelia / firmy 

 
Ubytovacie zariadenia v ponuke 

 hotely 

 hostince 

 penzióny 

 kemping 

 apartmány 

 farma 

 mládežnícke ubytovne 

 
 

Doprava 

 individuálna autom 

 autobusová 

 letecká 

 

Portfólio 

 zimné športy, lyžovanie, snowboarding 

 letná dovolenka, dovolenka pri jazerách 

 letné športy, turistika, cykloturistika 

 okružné cesty 

 poznávacie zájazdy (mestá) 

 pútnické cesty 

 jednodňové výlety 

 MICE, firemné cesty, podujatia, kongresy 

 jazykové pobyty 

 kúpele a wellness 

 

Zaujímame sa o rakúske spolkové krajiny: 

 Burgenland 

 Korutánsko 

 Dolné Rakúsko 

 Horné Rakúsko 

 Salzbursko 

 Štajersko 

 Tirolsko 

 Vorarlbersko 

 Viedeň 

 

Aktuálny podiel Rakúska na našej činnosti: 

 % 
 

 

 
 
 
 
 

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE 
Podmienky využívania a ochrany osobných údajov 

 



 

WORKSHOP RAKÚSKO   

PODMIENKY VYUŽÍVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Údaje vyplnené v prihláške na Workshop Rakúsko sú spracovávané so zámerom podpory obchodnej 
spolupráce rakúskych a slovenských firiem. Údaje tvoria podklad pre organizovanie Workshopu 
Rakúsko a budú poskytované rakúskym spoločnostiam, ktoré na slovenskom trhu hľadajú partnerské 
firmy pre spoluprácu. 
 
Údaje z prihlášky sú uchovávané v databázach organizátorov podujatia (ADVANTAGE AUSTRIA 
Slovensko, Österreich Werbung) a nie sú verejne k dispozícii. 
 
Spracovanie údajov je možné iba na základe riadne vyplneného formuláru a na základe udelenia 
súhlasu s využívaním a spracovaním osobných údajov. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom 
tohto formuláru zostávajú v evidencii organizátorov po dobu dvoch rokov od udelenia súhlasu na ich 
spracovanie. 
 
Súhlas na využívanie osobných údajov z prihlášky na Workshop Rakúsko je možné kedykoľvek 
odvolať zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu bratislava@advantageaustria.org. 
 
 
MÁTE DOPLŇUJÚCE OTÁZKY? 
 
ADVANTAGE AUSTRIA 

Rakúske veľvyslanectvo -  Obchodné oddelenie 
T  +421 2 59 100 600 
E  bratislava@advantageaustria.org  
W www.advantageaustria.org/sk  

 
 
 
 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk

	Firmenname: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Internet: 
	Direktor_Vorname: 
	Direktor_Nachname: 
	Direktor_Mail: 
	TN1_Vorname: 
	TN1_Nachname: 
	TN1_Stellung: 
	TN1_Sprache: 
	TN1_Telefon: 
	TN1_Mail: 
	TN2_Vorname: 
	TN2_Nachname: 
	TN2_Stellung: 
	TN2_Sprache: 
	TN2_Telefon: 
	TN2_E-Mail: 
	Zustimmung_GDPR: Off
	Zustimmung_Zusendeerlaubnis: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off
	CheckBox8: Off
	CheckBox9: Off
	CheckBox10: Off
	CheckBox11: Off
	CheckBox12: Off
	CheckBox13: Off
	CheckBox14: Off
	CheckBox15: Off
	CheckBox16: Off
	CheckBox17: Off
	CheckBox18: Off
	CheckBox19: Off
	CheckBox20: Off
	CheckBox21: Off
	CheckBox22: Off
	CheckBox23: Off
	CheckBox24: Off
	CheckBox25: Off
	CheckBox26: Off
	CheckBox27: Off
	CheckBox28: Off
	CheckBox29: Off
	CheckBox30: Off
	CheckBox31: Off
	CheckBox32: Off
	CheckBox33: Off
	CheckBox34: Off
	CheckBox35: Off
	CheckBox36: Off
	CheckBox37: Off
	CheckBox38: Off
	CheckBox39: Off
	CheckBox40: Off
	CheckBox41: Off
	CheckBox42: Off
	CheckBox43: Off
	CheckBox44: Off
	CheckBox45: Off
	CheckBox46: Off
	Text21: 


