Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Prihláška na univerzitu tretieho veku
akademický rok 2018/2019

1. ročník – študijný odbor:
•
•
•
•
•
•

Environmentálna výchova
Anglický jazyk pre začiatočníkov
Anglický jazyk pre mierne pokročilých
Anglický jazyk pre pokročilých
Počítače a internet pre začiatočníkov
Dejiny hudby

kurz
•
•
•

Včelie produkty pre výživu, zdravie
i krásu (zim. semester)
Ako rozumieť počasiu? (1 rok)
Ako nezablúdiť v labyrinte financií (zim. semester)

*Študijné odbory a kurzy, o ktoré máte záujem označte krížikom.
Osobné údaje

Priezvisko
Meno

Dátum narodenia

Titul

Miesto narodenia

Rodné priezvisko

Číslo občianskeho
preukazu

Adresa trvalého bydliska
Mesto (obec)
Ulica, č.
PSČ
Tel. č.
E-mail

Národnosť
Štátne občianstvo
Absolvovaná stredná/vysoká škola
Názov

Vyhlásenie
Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihláške, som poskytol/poskytla AOS
dobrovoľne, sú úplné a pravdivé.

Výslovný súhlas
Týmto dávam Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, IČO: 37 910 337, so sídlom: Demänová 393,
031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „prevádzkovateľ“), výslovný súhlas k spracúvaniu a uchovávaniu
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely súvisiace s činnosťou
univerzity tretieho veku prevádzkovateľa (ďalej len UTV) a štatistické účely, v rozsahu spracúvaných osobných
údajov titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
telefónne číslo, e-mailová adresa, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, absolvovaná
stredná/vysoká škola, ktoré som uviedol v prihláške do odvolania môjho súhlasu.
Právny základ spracúvania je zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Smernica rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom
v Liptovskom Mikuláši o ďalšom vzdelávaní a Smernica rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika pre štúdium na Univerzite tretieho veku.
Spracovateľom, resp. príjemcom mojich osobných údajov je zamestnanec prevádzkovateľa (kontakt:
u3v@aos.sk, 0960/42 30 18).
V prípade pochybností o dodržovaní povinností prevádzkovateľa v zmysle vyššie uvedeného zákona sa môžem
obrátiť na prevádzkovateľa (kontakt: zodpovednaosoba@aos.sk, 0960/42 22 87), prípadne s podnetom môžem
kontaktovať aj priamo Úrad na ochranu osobných údajov SR, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15.
Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, že mám práva v zmysle vyššie uvedeného
zákona, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a
práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu,
ako aj práva na prenosnosť údajov, taktiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dátum...............................................

Prihlášku zašlite na adresu:
Centrum vzdelávania - UTV
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
P. O. Box 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

...............................................
Podpis dotknutej osoby
(uchádzača o štúdium)

