Přihláška do kurzu v rámci programu celoživotního
vzdělávání
Jarní semestr 2021

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Program: Celoživotní vzdělávání
Kurz: Keramika
Jméno:
Příjmení:
Učo:
(vyplňují pouze studenti řádného studia či absolventi MU)

Rodné příjmení:
Tituly:
(nutné doložit prostou kopií diplomu)

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:

Okres:

Adresa bydliště + PSČ:

Kontaktní telefon (mobil), e-mail:
Způsob úhrady: provedení objednávky a platby přes Obchodní centrum
Datum:

Podpis:

Vyplněnou přihlášku (+ prostou kopii maturitního vysvědčení/VŠ diplomu – podle stupně nejvyššího
dosaženého vzdělání) zašlete do 30. 4. 2021 na e-mail kucerovadana@ped.muni.cz (naskenovanou
s podpisem) nebo poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno.
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Upozornění podle § 11 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů
Masarykova univerzita, IČ 00216224, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 9, na základě § 50 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,
automatizovaně zpracovává osobní údaje v rozsahu údajů uváděných uchazečem o studium v přihlášce
ke studiu za účelem zajištění přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že Masarykova univerzita provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti
správce v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění, je poskytnutí osobních údajů povinné pro všechny
uchazeče o studium. Pokud uchazeč o studium neposkytne osobní údaje, nemůže být jeho přihláška
ke studiu ze strany MU přijata a zpracována.
Masarykova univerzita uchazeče o studium informuje, že jejich osobní údaje v rozsahu údajů uváděných
v pozvánce k přijímacímu řízení a v rozhodnutích o přijetí nebo nepřijetí ke studiu předá zpracovateli,
se kterým uzavře smlouvu podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění, za účelem administrativního zpracování přijímacího řízení, a to na
dobu nezbytnou pro toto zpracování. Konkrétní zpracovatel bude uchazeči oznámen prostřednictvím
personifikované zásilky (pozvánka k přijímacímu řízení, rozhodnutí). Administrativním zpracováním
se rozumí rozeslání pozvánek k přijímacímu řízení a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijeti ke studiu.
Masarykova univerzita dále poskytuje toto poučení podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „Zákon“):
O právu na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt (uchazeč o studium)
o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce (Masarykova univerzita) povinen tuto
informaci (obsahující sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo
za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.
O ochraně práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může subjekt požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo
likvidací osobních údajů).
Pokud by vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
Beru na vědomí
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