UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ve spolupráci
s Krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí
Přihláška pro akademický rok 2018/2019
Kurz: ARETETERAPIE A PSYCHOLOGIE (skupina I. - uživatelé domovů pro
seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením)
Výukové pracoviště: Domov pro seniory Pelhřimov, Radětínská 2305
Vyplňte prosím všechny položky přihlášky.
Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………

Místo narození: …………………………………

Adresa bydliště (příp. DS, ÚSP atd.):
Ulice/číslo domu: …………………………………………
Město: ……………………………………………………….. PSČ: …………………..
tel: ………………………… mobil: …………………… e-mail: ……………………………….
Dosažené vzdělání (název školy): ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Doplňující informace.
Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je
otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních
věcí Kraje Vysočina kurzy určené uživatelům domovů pro seniory a domovů pro osoby se
zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké
Meziříčí, DS Pelhřimov, DS Havlíčkův Brod, SŠOS Žďár nad Sázavou a DS Třebíč.
Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy
o dvě výukové hodiny po 45 minutách. Přehled termínů a studijních témat obdrží přihlášení
účastníci v den podání přihlášky, event. první studijní den, kterým je středa 12. září 2018.
Poplatky za semestr
- skupina I - uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním
postižením z Kraje Vysočina:
bez poplatku
Předpokládaný denní rozpis výuky
- uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením z Kraje
Vysočina:
výukový den středa 1x za 14 dní
začátek výuky v 10:00 hod.
otočte prosím

Prohlašuji, že splňuji podmínky k přijetí do U3V.
Souhlasím s případným použitím mých fotografií pořízených v průběhu mého
studia na VŠPJ 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 Vysokou školou
polytechnickou Jihlava (VŠPJ) v tomto rozsahu:
jméno, příjmení, tituly, adresa, datum 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 uděluje VŠPJ na dobu: 5 let
Jmenovaný dále:
a) Souhlasí s tím, že VŠPJ je oprávněna poskytnout výše specifikované osobní údaje
pouze svým smluvně vázaným partnerům, zaručujícím stejné podmínky jejich
zpracování, jako deklaruje VŠPJ ve své Směrnici k ochraně a zpracování osobních
údajů na VŠPJ, 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 profilování
a podání stížnosti k dozorovému úřadu.
d) Svým popisem stvrzuje, že všem výše uvedeným skutečnostem plně rozumí
a dobrovolně je akceptuje.

V ……………………………………………….
Datum:…………………………..

Přihlášku zašlete či předejte na adresu:

Podpis: ………………………………………….

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Centrum celoživotního vzdělávání, U3V
Tolstého 16, 586 01 Jihlava

