U3V

UNIVERZITA
třetího věku

PŘIHLÁŠKA

do kurzu Lidé za hudbou (zimní semestr, ak. rok 2017/2018)
Identifikační údaje

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Rodné číslo:

Datum a místo narození:

Kontaktní údaje

Státní občanství:

Ulice:
Město:

PSČ:

E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

MÁM ZÁJEM DO KURZU
CHODIT S:

Dosažené vzdělání:

základní

středoškolské

vysokoškolské

(označte křížkem)

Mám zájem o exkurzi do Poličky: Můj zápas s klavírem (exkurze do míst, kde se narodil, kde
vyrůstal a kam se rád vracel Bohuslav Martinů), která proběhne 18. května 2018, cena 300,- Kč
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
(označte křížkem)
Uděluji souhlas Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU), IČ: 62156462, se sídlem Beethovenova 2, 662 15,
Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem organizace kurzu Básníci klavíru,
Univerzity třetího věku pořádaného Hudební fakultou JAMU. Souhlas uděluji na dobu jednoho roku od data vyplnění této
přihlášky. JAMU bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat.
JAMU informuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci
a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku od data vyplnění této
přihlášky. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je JAMU povinna
poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou
předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů. Pokud by
subjekt údajů zjistil nebo se domníval, že JAMU provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může na základě ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů požádat JAMU o
vysvětlení, a požadovat aby JAMU odstranila takto vzniklý stav.

Datum:

Podpis:

Přihlášku dodejte nejpozději do 31. srpna 2017 na adresu:
BcA. Zuzana Palaniyappan, Hudební fakulta JAMU, Komenského nám. 6, 662 15, Brno

Zápisné činí 660,- Kč, je nutno uhradit do 13. října 2017.
Zápisné prosím neplaťte dříve, než obdržíte zvací dopis a složenku!

Doručeno dne:
(vyplňuje JAMU)

