Odvolanie voči neprideleniu lôžka od ŠIR na akademický rok 2018/2019
Priezvisko
Meno
Dátum narodenia
Trvalé bydlisko, PSČ
Fakulta
Aktuálne štúdium

Rok:

Stupeň:

Počet príloh
Údaje vyplniť čitateľne paličkovým písmom

Žiadateľ podčiarkne dôvod odvolania a v prílohe priloží potrebný doklad a dokumentáciu.
Bez náležitého potvrdenia nebude odvolanie akceptované.
Dôvody:
1. Sociálne pomery v rodine
- neúplnosť rodiny – sirota, polosirota, rozvod,
- nezamestnanosť,
- dávky v hmotnej núdzi
Doložiť kópiou – úmrtný list, rozsudok o rozvode, o zverení do výchovy a výživnom,
originálom – potvrdenie o nezamestnanosti, potvrdenie o dávkach v hmot. núdzi (max. 20 dní staré)
2. Zdravotné dôvody – študent
- potvrdenie odborný lekár (max. 20 dní staré).
- držiteľ preukazu ZŤP – doložiť rozhodnutie o miere funkčnosti + fotokópia preukazu ZŤP
3. Vzdialenosť
(bez dokladovania – automaticky načítaná)
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov potvrdzujem svojim podpisom, že súhlasím, aby osobné údaje
v tomto odvolaní, vrátane jeho príloh, boli použité za účelom porovnania sociálnych pomerov a iných vážnych dôvodov
v našej rodine s pomermi ostatných žiadateľov, z dôvodu možnosti pridelenia lôžka Správou účelových zariadení UMB
na AR 2018/19. Priložené prílohy sa nevracajú, zostávajú nedeliteľnou dokladovou súčasťou tejto žiadosti po celú dobu
účelu spracúvania. V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, k osobným údajom má prístup len osoba
poverená spracovaním osobných údajov, sprostredkovateľ – ŠIR, resp. kontrolný orgán. Všetky doklady budú po splnení
účelu spracúvania likvidované v zmysle §17 ods. 1. Žiadateľ má právo podľa §28 uvedeného zákona na informáciu ako bolo
s jeho žiadosťou naložené po ukončení účelu spracovania.

V ........................................... dňa ..................... 2018

..................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

Odvolanie doručiť do 20. 04. 2018, poštou – doporučene
SÚZ UMB, p. Michalčíková, Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
osobne – v pracovné dni od 07:00 – 08:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.:

