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PŘIHLÁŠKA do cyklu přednášek U3V pro rok 2020 
 

Identifikační údaje:   

Jméno:                      Příjmení:  
                     

Titul:  
                        

Datum a místo narození: 

 
Kontaktní údaje:  

Ulice, město, PSČ: 
                           

E-mailová adresa: 
                            

Telefonní číslo:  
                        

 
Dosažené vzdělání:        
 (označte křížkem) základní středoškolské vysokoškolské 
          
 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
(označte křížkem) 
 

Souhlasím s případným použitím mých fotografií pořízených v průběhu mého studia na DF 

JAMU a mnou vytvořených písemných prací při prezentaci činnosti školy na webu školy nebo 

v propagačních materiálech školy.  

Souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů: dávám výslovný souhlas k pořízení 

a zpracování svých osobních údajů Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění 

v Brně v tomto rozsahu: jméno, příjmení, tituly, adresa, datum narození, místo narození, 

telefon nebo mobil, e-mail, dosažené vzdělání. Osobní údaje, které jsou předmětem tohoto 

souhlasu, budou použity pouze k následujícímu účelu: studijní, evidenční, statistické, dále 

pro účely dokladující výši a oprávněnost příspěvku z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy Tento souhlas se uděluji DF JAMU na dobu: 5 let. Jmenovaný dále: a) Souhlasí 

s tím, že DF JAMU je oprávněna poskytnout výše specifikované osobní údaje pouze svým 

smluvně vázaným partnerům, zaručujícím stejné podmínky jejich zpracování, jako deklaruje 

DF JAMU, a to výhradně za účelem dosažení výše uvedeného účelu. b)Bere na vědomí, že 

zpracování poskytnutých osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními 

normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se zejména o respektování následujících zásad: 

zákonnost, korektnost a transparentnost ve vztahu k subjektu osobních údajů, legitimita účelu 

i způsobů zpracování, minimalizace rozsahu, přesnost a aktuálnost, časová omezenost uložení 

a zachování integrity a důvěrnosti. c) Je si vědom svých práv na přístup, opravu, výmaz, 

omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznesení námitky, odvolání souhlasu, absenci 
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profilování a podání stížnosti k dozorovému úřadu. d) Svým popisem stvrzuje, že všem výše 

uvedeným skutečnostem plně rozumí a dobrovolně je akceptuje. 
 

 
Datum:                       Podpis:  

 
 
 
 

Přihlášku odešlete do 24. ledna 2020 (včetně) na adresu: 
Mgr. Klára Viková, Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno. 
 


