REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

VYROVNÁVACÍ KURZY KRESLENÍ
září 2018
Pořádá Katedra architektury FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v Praze
pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku bakalářského studia
programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

v týdnu od 24. do 28. září 2018
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
Kontaktní e-mail:

Preferovaný čas kurzu:
o 09.00 – 11.00
o 13.00 – 15.00
o mohu dopoledne i odpoledne
(Nehodící se škrtněte nebo smažte.)
Vyplněný formulář zašlete elektronicky na e-mail: jan.kaspar@fsv.cvut.cz
Kurzovné nutno uhradit do 17. 9. 2018.
Bankovní spojení včetně variabilního symbolu Vám bude zasláno e-mailem po úspěšné registraci.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) budou dodrženy řádně zvolené postupy a dostatečná
míra zabezpečení v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 a Zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Správcem OÚ je Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury, organizátor kurzů. Adresa
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice. IČO 68407700.

Osobní údaje

Účel zpracování

1 - jméno a příjmení

1 - vedení seznamu
registrovaných a
plateb kurzovného

2 - email

Udělení souhlasu
ANO

NE

(Nehodící se škrtněte
nebo smažte.)

2 - zasílání informací
v souvislosti s kurzem

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však od udělení souhlasu do
doby ukončení realizovaných kurzů v daném roce.
Souhlas se zpracováním OÚ lze kdykoliv odvolat. Dále je možné kdykoliv požádat o opravu nebo výmaz
udělených osobních údajů a požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány. Tyto
požadavky lze uplatňovat u správce na e-mailu dpo@cvut.cz. Více informací na
https://www.cvut.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.
Svou registrací na kurz zároveň uděluji souhlas se zpracováním tohoto souhlasu za účelem archivace a
evidence souhlasů. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé. Prohlašuji, že
uvedenému znění souhlasu rozumím a že jej poskytuji dobrovolně.
V [místo] dne [datum]
Jméno a příjmení

[jméno a příjmení]

Datum narození

[datum narození]

E-mail

[e-mailová adresa, ze které je souhlas zaslán]
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