Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á,
jméno, příjmení, titul/y:
bydliště:

………………………………………………………………………………………………………,

………………………………………………………………………………………………………………………,

tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208
(dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, se zpracováním svých
osobních údajů v rozsahu uvedeném v „Academic Visitor Application“ (jméno, příjmení, titul, datum
narození, adresa bydliště, tel. kontakt, e-mail, akademická pozice), osobních údajů kontaktní osoby
v rozsahu uvedeném v „Academic Visitor Application“ (jméno, příjmení, titul, tel. kontakt, e-mail) a
svých osobních údajů v dalších dokumentech v rozsahu vyžadovaném zahraniční vysokou školou pro
účely akademické mobility v rámci meziuniverzitních dohod ve všech fázích procesu (přípravná fáze,
samotný pobyt a následné výstupy včetně závěrečných zpráv z pobytů) v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Souhlasím, že přihláška a ostatní
dokumenty s mými osobními údaji budou předány zahraniční straně, tj. přijímající vysoké škole.
Souhlasím s uchováním výše zmíněných osobních údajů v elektronické i tištěné formě pro potřeby
Univerzity Karlovy po dobu 5 let.
Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv odvolat.
Odvolat souhlas mohu zasláním e-mailu na adresu zahran@ruk.cuni.cz nebo osobní návštěvou v sídle
správce.
Dále mám právo
* požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
* požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
* požadovat, aby nebyly moje osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost
výše uvedených požadavků,
* požadovat, aby byly moje osobní údaje předány jinému správci,
* podat stížnost u dozorového úřadu.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv mohu kontaktovat pověřence pro ochranu
osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

V Praze, dne ……………………………………
………………….………………….……………………………
podpis

