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RBP ČBsrNÉPROHLASENI / 9ecua sarha(Ar[i4aeir)

osoby starší 18-ti let řádně se připravující na budoucí povolání
oco6u craprue 18 ponin, lxi Ha.tr€rrHllM q HoM roryIoTl'cfl Ao

lraň6yrur'oi npoQecii

Jméno a příjmení / Iu's Ta Ípi3B[ueI

číslo pojištěnce / I! cTpaxyBaEH'I:

Čestně prohlašuji, že se soustavně připra\,uji na budoucí povolrání v souladu s $ 7' odst.1, písm' a)
zákona č' 48/1997 sb', ve znění pozdějšich předpisů a zfuoveň splňuji podmínly nezaopatřenosti dle

$ 12-16 zákona ě. I1'7/I995 Sb., ve zrění pozdějších předpisů. / .Í qecno 3aqB'tgto' Irro

cucT€MaTuqHo roryÍocs Ao cBoei Maii6yTHLoi npo+ecii BiÁnoBiAHo Ao $ 7' a6:aq 1'.'rirepa a)
3'(orry Ns 1811997 36.,:li :uirrauu, i B Toů ,ri€ vac n oiAnosharo yuonau aigcyrnocri
:a6esnevenua sriauo 3 $ 12-16 3akony J\!I 17/1995 36. :i :lriwann.

Prohlašuji' že já osobně jsem držitelem platného víza dočasné ochlany a jsem studentem / .fl
sano'nrrro, ulo oco6ncro lraro giiicrry siry r MqacoBoro taxllcry Ta nB.Í|fltocl' c'rJAcHToM:

střední školy / cepeAHl,oro HaBqajlbr]oro laKr'IaAy

(zíťoveň nejsem Údělečně činný a nepobírám dávky Uřadu práce CR) / (nprr ulouy n rre

[paqeB''laruToBaHnř/rra i rre orpuuyro ni'rr'r BiA c'ry'(6u 3aiinarocri tIP)'

Nebo / rlu

rrysoké školy / brruoro ÍlaBqaJIBHoIo 3aKJIaAy

V době platného víza k udělení dočasné ochÍany v ČR jsem studirrm nepřerušil ani neukončil a tuto
skutečnost dokiádám Potwzenín o studiu. Jakoukoliv změnujsem povinen RBP oznámit do 8 dnů
od její1ro vzniku. / Ilporarolr nepioAy Aii Bfuu n''rq rrolaguq TuMqacoBoro 3axucry u 9ectriii
PecnY6"riqi x xe nepepuBaB/'ra i He 3aKiHvysar/,ra rrarrralrln, uo niITBepÁ'{) lo Áoaigxolo npo



HaBrraÍtE'' IIpo 6yar-ar<i 3MiHlt q 3o6oB's3aH[iilHa noshoŇlnqrlr npoTÍroM 8lrris ňoro
BTlHUKECtIIlq.

\
Souhlasím se zpracovríním mých osobních údajů (e-mail, telefon) RBP, zdravotní pojišťovnou (dále
jen RBP)' lČo: 476 73 036,jakoŽo správce údajů. Souhlas mohu kdykoliv odvolat' / .g noro,uxyrocq
Ha o6po6I{y IÍepcoEaflBHrrx ÁaHux (eJtel(Tpol!IIoi noruTrr' Teneňorry) RBP, MeIIrqHoi cTpaxoBiň
xounarrii (aa''ri ri.nrrrtr RBP),IČo: 476 73 036, crc aaruirricrparopa AaHux' .' Mo7(y BiArcDrtRaT[
croro lroay a 6yAr,-nKdi MoMeHT.

podpis / nianuc


