ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
UBYTOVACIE ZARIADENIE VEĽKÝ DIEL, VYSOKOŠKOLÁKOV 20, 010 08 ŽILINA

ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022
PROSÍM PÍŠTE PALIČKOVÝM PÍSMOM ČITATEĽNE!

Priezvisko:

Meno:

osobné číslo:

Adresa trvalého bydliska(vypíšte presne podľa OP)
Mesto(Obec):

PSČ:

Ok res:
Číslo mobilného telefónu:

e-mail:
Študent(ka) nasledovnej fakulty ŽU (hodiace sa zakrúžkujte):
❑ FRI

❑ SjF

❑ EF

I stupeň ..............ročník (Bc)
II stupeň...............ročník (Ing)
III stupeň ..............ročník( Dokt)
Súčasne potvrdzujem, že som sa riadne oboznámil/a s informáciou v súlade s čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene niektorých zákonov: Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov pre účely ubytovania na Žilinskej
univerzite v Žiline uvedených na nasledujúcej strane tejto žiadosti.
Žilina dňa .........................................

Ročník:

Podpis žiadateľa(ky) ......................................

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov pre účely ubytovania na Žilinskej univerzite v Žiline
Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, (ďalej len „UNIZA“)
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d)
e)
f)
8.

Študent berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o ubytovanie v ubytovacom
zariadení UNIZA; jedná sa o meno a priezvisko, dátum jeho narodenia, telefón, číslo občianskeho preukazu/číslo pasu, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého bydliska, e-mail, fotografiu pre ubytovací preukaz, názov fakulty, ktorú študent navštevuje.
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie ubytovania v ubytovacom zariadení UNIZA, vyhotovenie zmluvy o ubytovaní a
vyhotovenie ubytovacieho preukazu.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
- spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o ubytovaní), ktorej zmluvnou stranou je študent ako dotknutá osoba a na
vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
- spracovávanie je nevyhnutné na účel osobitných predpisov, a to Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR a v prípade, ak je študent cudzinec Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.
V prípade neposkytnutia osobných údajov UNIZA nebude môcť študentovi poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení UNIZA.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk,
resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané na nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia prevádzkovateľovi, vyžadovanú
osobitnými predpismi a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
UNIZA informuje študenta ako dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú
a súvisiace informácie,
právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na
zabudnutie“),
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania
osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných
údajov,
právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania
a profilovania.

