Prihláška na rozširujúce štúdium

Fakulta TU v Trnave

Pedagogická fakulta TU v Trnave

Názov vzdelávacieho programu

Rozširujúce štúdium v študijnom programe
anglický jazyk a literatúra

Titul, meno,
priezvisko

Rodné priezvisko

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Rodné číslo

Číslo OP

Štátna príslušnosť

Národnosť

Adresa trvalého
pobytu, ulica, číslo

PSČ, mesto

Korešpondenčná
adresa

PSČ, mesto

Telefón/mobil

E-mail

Ukončené VŠ štúdium – Názov VŠ
Fakulta VŠ
Študijný odbor
Študijný program
Číslo diplomu a deň vystavenia
Pracovisko
(presný názov)
Adresa a PSČ
pracoviska
V .............................. dňa .................................

... ...................................... ....
vlastnoručný podpis

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA
tel.: 033/5939 111
IČO: 318 25 249
IČ DPH: SK2021177202

Kontakt na zodpovednú osobu
JUDr. Zuzana Krajčovičová
e-mail: dpo@truni.sk
tel.: 033/5939 344

Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „TU“) je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, ktoré
sa týkajú zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, uchádzačov a študentov TU, návštevníkov (ďalej len
„dotknutá osoba“) a ktoré obsahujú osobné údaje týchto fyzických osôb.
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je uzatvorenie pracovného pomeru, prijímacie
konanie, zápis na štúdium, poskytovanie štipendií, výdaj dokladov o štúdiu a evidencia študentov, resp.
uchádzačov v rozsahu vzdelávacích činností TU na základe právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a TU
a jej fakúlt v súlade s ustanoveniami § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, resp. § 58, § 67, § 73, §
96 a § 101 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť TU osobné údaje v rozsahu a za účelom, ak tak ustanovuje osobitný
zákon. Ďalšie osobné údaje poskytuje dotknutá osoba TU dobrovoľne. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované
dobrovoľne, tieto sú spracúvané na základe zmluvy medzi dotknutou osobou a TU alebo na základe úkonov,
ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy alebo opatrenia medzi dotknutou osobou a TU alebo na základe
súhlasu dotknutej osoby.
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený (vyššie uvedenými) všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
TU archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb po dobu stanovenú platnými
právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom TU, resp. po dobu, na ktorú
dotknutá osoba udelila TU súhlas.
Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupnené tretím stranám, okrem prípadov, ak túto povinnosť
ukladá TU osobitný zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi TU a dotknutou osobou.
Poskytnuté osobné údaje TU nezverejňuje.
Dotknutá osoba má právo:
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- na prístup osobným údajom,
- na opravu osobných údajov,
- na výmaz osobných údajov,
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- namietať spracúvanie osobných údajov,
- podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – v gescii
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u
zodpovednej osoby, ktorá na univerzite vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej
osobe takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania
osobných údajov TU.
Podrobné informácie: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov

