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PRIHLÁŠKA NA ZÁUJMOVÉ ŠTÚDIUM V AKAD. ROKU 2017/2018 

V POBOČKE V ČADCI 
 

Študijný modul 
  

Životný štýl (1-ročný) 
 

Osobné údaje: 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa bydliska:  

Číslo telefónu:  

E-mail:  

Ukončené vzdelanie: 

 stredoškolské s maturitou  vysokoškolské  iné 

Čestné prehlásenie: 

Čestne prehlasujem, že moje sociálne postavenie je: 

 zamestnaný  nezamestnaný  

invalidný dôchodca 

(invalidný dôchodca 
je povinný predložiť 
k nahliadnutiu 
preukaz ZŤP)  zamestnaný dôchodca  dôchodca 

Záväzné podmienky: 

1. 
Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť najneskôr do 10 dní od podania prihlášky na záujmové 
štúdium. V opačnom prípade má Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline právo 
ponúknuť miesto v študijnej skupine ďalšiemu uchádzačovi. 

2. 
V prípade odhlásenia sa zo štúdia je účtovaný storno poplatok podľa Cenníka č. 207 o 
Výške poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline 
v akademickom roku 2017/2018. 

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov, súhlas so záväznými podmienkami a so spracovaním 

mnou poskytnutých osobných údajov uvedených v elektronickej forme, resp. v písomnom vyhotovení 

Prihlášky na záujmové štúdium v rozsahu Súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených na 

zadnej strane tejto prihlášky. 

 

V......................................dňa: .......................................... Podpis: ....................................................... 
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S Ú H L AS  DOTKNUTEJ OSOBY  

poskytnutý v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 
Dole podpísaný,-á (meno, priezvisko) ........................................................................................... 

(ďalej len „dotknutá osoba“), 

dátum narodenia: ...................................., bytom: ..................................................................................  

V súlade s § 11 ods. 1 a ods. 4 v nadväznosti na § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto poskytujem 

súhlas  so spracúvaním mojich osobných údajov  prevádzkovateľovi Žilinskej univerzite 

v Žiline – Ústavu celoživotného vzdelávania (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel evidencie 

v databáze študentov Univerzity tretieho veku prevádzkovateľa /prijímacie (administratívne) 

konanie, štúdium/ v rozsahu 

(nie je potrebné vypĺňať, údaje sú uvedené na predchádzajúcej strane): 

- meno, priezvisko,  
- dátum narodenia, 
- adresa bydliska (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ), 
- korešpondenčná adresa (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ) /- pokiaľ nie je zhodná s adresou 

bydliska/, 
- telefónne číslo,  
- e-mail, 
- dosiahnuté vzdelanie,(min. stredoškolské s maturitou), 
- preukázanie invalidity /ZŤP/, 
- podpis, 

a 
- skupinovej alebo individuálnej fotografie alebo videozáznamu mojej osoby (vyhotovených 

v rámci študijného procesu Univerzity tretieho veku) na účel propagácie predmetného 
vzdelávania  

a súčasne na účely archivácie vyššie uvedených osobných údajov po ukončení štúdia   

po dobu:   24 mesiacov (12 mesiacov evidencia + 12 mesiacov archivácia údajov) v elektronickej 

forme a súčasne  

po dobu:   12 mesiacov v písomnej forme. 

Po uplynutí týchto lehôt vždy ku koncu pracovného týždňa prevádzkovateľ v  súlade s § 6 ods. 2 

písm. h) a § 17 zákona zlikviduje predmetné osobné údaje nezvratným vymazaním z disku počítača, 

resp. zo záložného zdroja a skartovaním, keďže uplynutím tejto lehoty tohto súhlasu účel ich 

spracúvania končí.  

Prevádzkovateľ si je vedomý toho, že uvedené osobné údaje  sú poskytnuté na vyššie uvedené 

účely a teda spracúvané osobné údaje nebude poskytovať tretej strane a ani sprístupňovať inému 

príjemcovi, tak ako ju vymedzuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona.  

Prevádzkovateľ zaručuje dotknutej osobe, že súhlas daný na základe tohto dokumentu je možné 

kedykoľvek písomne odvolať. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej práva sú upravené v §§ 28 až 30 zákona. 

 

V ..........................................dňa: .................................... 

............................................................................ 
          Vlastnoručný podpis dotknutej osoby 


