AKTION Česká republika – Rakousko
program spolupráce ve vědě a vzdělávání

Žádost o přijetí na Sommerkolleg
v

Českých Budějovicích

v termínu:…………………………………………

Osobní údaje uchazeče:
příjmení, jméno, titul…………………………………………………………………………………...……
datum narození………………………………
státní příslušnost…………………………….
přesná adresa bydliště včetně PSČ, na které budete vyrozuměn/a o výsledku výběrového řízení:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
telefon………………………………………………e-mail……………………………………………

Přehled o dosavadním vysokoškolském vzdělání:
•

název VŠ, na které v současné době studujete (působíte):

…………………………………………………………………fakulta……………...…………………………
obor……………………………..…………….od akad. roku……………………..nyní…………semestr
•

název VŠ, kterou jste již absolvoval/a, nebo navštěvujete zároveň:

…………………..…………………………………………….fakulta…………….….……………………….
obor……………………………..…………….od akad. roku……………………..nyní…………semestr
Zúčastnil/a jste se v minulosti letního kolegia v ČR? Prosím upřesněte.
................................................................................................................................................
Beru na vědomí, že osobní údaje uvedené v této žádosti budou použity za účelem zpracování
žádosti, případného přijetí do projektu, zajištění řádného průběhu projektu a rovněž pro účely statistického
vyhodnocení projektu. Podrobné informace ke zpracování osobních údajů se nachází na straně 2 tohoto
formuláře.

……………………………………………
podpis uchazeče/uchazečky
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Oznámení o zpracování osobních údajů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České
Budějovice, IČO 60076658 (dále jen „JU“), je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů,
které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete v souvislosti se svou žádostí o přijetí a případnou účastí
v projektu Univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České
Budějovice (dále jen „projekt“).
Zpracovávané osobní údaje
-

jméno, příjmení, titul
datum narození
adresa trvalého pobytu
státní příslušnost
strukturovaný životopis
informace o absolvovaném studiu a o jazykovém vzdělání
telefonní číslo
e-mailová adresa

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů
JU Vaše osobní údaje zpracovává za účelem Vašeho případného přijetí do projektu, zajištění řádného
průběhu projektu a rovněž pro účely statistického vyhodnocení projektu.
JU Vaše osobní údaje zpracovává na základě:
•

čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 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) (dále jen
„nařízení“), tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

•

čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která
se na JU vztahuje (týká se vedení řádného účetnictví)

•

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů JU jako
správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo
základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (za účelem
zajištění statistického vyhodnocení projektu)

Doba zpracování osobních údajů
JU bude Vaše osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění řádného průběhu
projektu, a po jeho ukončení po dobu, po kterou je tak povinna činit na základě právních předpisů,
zejména za účelem vedení řádného účetnictví.
Nakládání s osobními údaji
JU zpracovává Vaše osobní údaje dle podmínek stanovených právními předpisy.
JU v rámci projektu poskytuje Vaše osobní údaje organizaci Dům zahraniční spolupráce (zde
program AKTION Česká republika – Rakousko).
V případě jakýchkoli dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů, nebo při
uplatnění práv dle článků 15-22 nařízení, je možno obracet se na pověřence pro ochranu osobních
údajů prostřednictvím datové schránky vu8j9dv, e-mailu poverenec@jcu.cz. Kontaktovat nás můžete
také listinnou formou na adrese Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice.
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