Univerzita třetího věku
Západočeské univerzity
v Plzni – výuka Sokolov

EVID. KARTA ÚČASTNÍKA

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
v akademickém roce 2017/2018
OBOR nebo předmět

Cena

Mobilní technologie – Android

800 Kč

Práce s PC – lehce mírně pokročilý

800 Kč

Práce s PC – mírně pokročilý

800 Kč

Příběh evropského románu

600 Kč

..............................................

Základy meteorologie

600 Kč

Telefon:

..............................................

Dějiny českého národa

600 Kč

E-mail:

..............................................

Historie filmové a televizní tvorby

600 Kč

Člověk v nemoci a ve zdraví

600 Kč

…………………….. ………………….. ......…
Příjmení
Jméno
Titul
Adresa (včetně PSČ): ..............................................

Dat. narození: .................................. ………………..
Rod. číslo: ....................................... ………………..
Místo narození:

...................................................

Angličtina pro seniory

Zápis

3 300 Kč

Nejvyšší dosažené vzdělání: .......................................
................................
Datum

................................
Podpis

Západočeská univerzita v Plzni (dále jen „ZČU“) tímto účastníka
informuje, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány
pro vnitřní potřebu ZČU související s realizací programů univerzity
třetího věku (dále jen „U3V“). Osobní údaje budou zpracovány
v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, místo a datum narození,
adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. K osobním údajům bude
mít přístup pouze stanovený okruh zaměstnanců ZČU. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné.
Podepsáním přihlášky účastník uděluje ZČU, jakožto správci
osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození,
adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa v databázi ZČU
pro vnitřní potřebu ZČU související s realizací programů U3V.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován do doby
podání žádosti o vyřazení z databáze účastníků kurzů U3V
uskutečňovaných ZČU. K osobním údajům bude mít přístup pouze
stanovený okruh zaměstnanců ZČU.
Účastník zároveň souhlasí s předáním osobních údajů Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy a Asociaci univerzit třetího věku
pro účely poskytnutí dotace na kurzy U3V. Souhlas se zpracováním
osobních údajů je poskytován do doby podání žádosti o vyřazení
z databáze účastníků kurzů U3V.

Svým podpisem uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Západočeské univerzitě v Plzni po poučení o svých právech výslovný
souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů v rozsahu uvedeném
na tomto dokumentu, a to za účelem organizace vzdělávacího programu a
následným statistickým a evidenčním účelům.

Poučení žadatele:
Žadatel je oprávněn požádat ZČU o informaci o zpracování osobních
údajů, kterou je ZČU povinna účastníku bez zbytečného odkladu
předat.
Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich
zdroji,
c) o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím
pro rozhodování, jestliže jsou na základě toho zpracování činěny úkony
nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných
zájmů subjektu údajů,
d) o příjemci, případně kategoriích příjemců.
ZČU je oprávněna za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Účastník je oprávněn, pokud zjistí nebo se domnívá, že ZČU nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování
a) požádat ZČU nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby ZČU nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.

