Prihláška na štátnu skúšku z predmetov a na obhajobu záverečnej práce v akademickom roku _________
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Priezvisko, meno, titul študenta:
Akademický rok:
Stupeň štúdia:

bakalárske štúdium

inžinierske štúdium

Forma štúdia:

denná forma

externá forma

Študijný odbor / študijný program:
Katedra, na ktorej bude vykonaná
štátna skúška:
Názov záverečnej práce:
Vedúci záverečnej práce:

Povinný (é) predmet (y) štátnej skúšky:

1.
2.

Voliteľný (é) predmet (y) štátnej skúšky:

1.
2.
3.

V zmysle § 23, odst. 2 Študijného poriadku SvF UNIZA sa záväzne prihlasujem na štátnu skúšku z predmetov a na obhajobu záverečnej práce.
Záznamy katedry:

Miesto, dátum:

Podpis študenta:

Vyplňte hrubo orámované polia. Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručte do termínu určeného akademickým kalendárom SvF UNIZA na sekretariát katedry,
na ktorej bude vykonaná štátna skúška z predmetov a obhajoba záverečnej práce.

Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: 041 / 513 55 12, fax: 41 / 513 55 10, e-mail: fstav-studref@uniza.sk, http://svf.uniza.sk

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov: podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov), ďalej len „GDPR“.
Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, ďalej len „UNIZA“












Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať jej osobné údaje získané za účelom realizácie štátnych skúšok.
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a úloh UNIZA ako verejnej vysokej školy v rámci riadneho zabezpečenia
vykonávania štátnych skúšok.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností UNIZA,
vyplývajúcich najmä zo zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane zákonných
povinností verejných vysokých škôl stanovených pre prípad krízovej situácie, a článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné
na plnenie úloh vo verejnom záujme. Za verejný záujem sa považuje zabezpečenie splnenia všetkých zákonných podmienok konania štátnej
skúšky vrátane zabezpečenia jej verejnosti. Poskytnutie osobných údajov za účelom konania štátnej skúšky je zákonnou požiadavkou,
pričom následkom ich neposkytnutia je nemožnosť zúčastniť sa na štátnej skúške.
UNIZA archivuje a uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi
prevádzkovateľa v zmysle Registratúrneho plánu, ktorý je prílohou Registratúrneho poriadku. Zvukový záznam z verejnej časti štátnej
skúšky bude v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch UNIZA počas troch
mesiacov od skončenia krízovej situácie. Po tomto období UNIZA zabezpečí vymazanie záznamu.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp.
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej
len „Zákon“): a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, právo získať potvrdenie o tom, že sa jej osobné údaje
spracúvajú a právo na súvisiace informácie podľa čl.15 GDPR, b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných
osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz
osobných údajov („právo na zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené
zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, e) právo na prenosnosť osobných údajov
poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, f) právo namietať
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a na
kontaktné údaje zodpovednej osoby,g) 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 podľa ust. § 100
Zákona,
UNIZA potvrdzuje, že osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

