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PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 

 

Vysoká škola: Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 

Fakulta: 

 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti 

Studijní obor: Studium pro asistenty pedagoga 

 

Příjmení:       

Jméno: 

 

      

Rodné příjmení:       

Další jména:       

Titul:       

Telefon:       

E-mail:       

 

Datum narození:       

Rodné číslo: 

 

      

Místo narození:       

Stát:       

Státní příslušnost:       

 

Adresa 

trvalého 

bydliště 

Ulice, číslo popisné:       

      
Obec:       

PSČ:       

Stát:       

 

Kontaktní 

adresa:        
(je-li jiná než 

adresa trvalého 

bydliště) 

Ulice, číslo popisné:       

      
Obec:       

PSČ:       

Stát:       

 

Studium na 

střední 

škole: 

Název:       

Adresa:       

Obor – název:       

Rok ukončení studia:       
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Studium 

na vysoké 

škole: 

Název:       

Studijní program:       

Studijní obor: 

 

 

      

Rok ukončení studia:       

 

 

Vyplněný formulář přihlášky ke studiu podepište, naskenujte a zašlete na adresu studium@fves.eu, 

nebo zašlete v tištěné podobě na adresu:  

 

 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti,  

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 

Studentské náměstí 1531 

686 01 Uherské Hradiště 

 

Datum:       Podpis: 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Uchazeč/ka tímto prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé a že nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti. 

Uchazeč/ka odpovídá za správnost a pravdivost vyplněných údajů. Uchazeč/ka tímto souhlasí se 

shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této přihlášce Fakultou 

veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Studentské 

náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen Fakulta). Tento souhlas uchazeč/ka uděluje pro všechny údaje 

obsažené v této přihlášce, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů spojených se zahájením studia a 

studiem. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a 

pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou všechny 

údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovány výhradně pro účely přijetí uchazeče/uchazečky 

ke studiu, pro účely kontaktování uchazečů/uchazeček o studium zasíláním elektronických sdělení z důvodů 

sdělování informací týkajících se přijetí ke studiu a studiu. Sumarizované údaje z této přihlášky ke studiu mohou 

být použity Fakultou pro statistické údaje, a to pro vnitřní potřebu Fakulty a pro účely povinností uložených 

Fakultě zákonem o vysokých školách. Fakulta prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny. Osoby pracující s těmito údaji jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po 

skončení pracovního nebo obdobného poměru. 

Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům vedeným o jeho osobě, dále má zejména právo na jejich 

opravu, právo žádat o vysvětlení a popř. i odstranění závadného stavu.  

Uchazeč má právo kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, resp. požádat 

o vymazání těchto údajů. 
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V případě pochybností o dodržování povinností Fakulty v oblasti zpracování osobních údajů Fakultou má 

Uchazeč právo se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 

00 Praha 7. 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně osobních údajů může Uchazeč kdykoli kontaktovat vedoucí studijního 

oddělení Fakulty Ing. Blanku Vytrhlíkovou, MBA, která je dle vnitřních předpisů osobou zodpovědnou za tuto 

agendu, a to písemně na adrese Fakulty anebo emailem na studium@fves.eu. 

Uchazeč prohlašuje, že souhlas se zpracování osobních údajů poskytl svobodně a dobrovolně. Právům a 

povinnostem v oblasti zpracování osobních údajů porozuměl a současně se zavazuje, že jakoukoli změnu ve 

svých shromažďovaných osobních údajích sdělí písemně Fakultě bez zbytečného odkladu. 

 

Datum:       Podpis: 

mailto:studium@fves.eu

