Odvolanie voči neprideleniu lôžka od ŠIR na akademický rok 2019/2020
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 hmotnej 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)
Potvrdzujem svojim podpisom, že poskytujem SÚZ UMB osobné údaje uvádzané v „Odvolanie voči neprideleniu
lôžka od ŠIR na akademický rok 2019/2020“. Súhlasím, aby osobné údaje uvádzané v odvolaní a v prílohách boli
použité v záujme žiadateľa, za účelom porovnania sociálnych pomerov, iných vážnych dôvodov v rodine
a zdravotných dôvodov, s pomermi ostatných žiadateľov a to výhradne z dôvodu možnosti pridelenia lôžka na
akademický rok 2019/2020 v zmysle zákona o VŠ. Priložené prílohy sa nevracajú, zostávajú nedeliteľnou
dokladovou súčasťou tejto žiadosti po celú dobu účelu spracúvania. (GDPR čl. 6, písm. a)
K osobným údajom má prístup len oprávnená osoba poverená spracovaním osobných údajov, resp. kontrolný
orgán.
V ........................................... dňa ..................... 2019

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

Odvolanie doručiť do 18. 04. 2019, 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.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:










prístup k osobným údajom (článok 15),
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
o zverejnené OU,
o nepotrebné OU,
o nezákonne spracúvané OU,
o OU spracúvané na účely priameho marketingu,
o OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na
uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie
a uplatňovanie právnych nárokov,
obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
o počas opravy nesprávnych údajov,
o počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených
záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
o ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
o ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku,
prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
o pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi,
namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
o pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
o výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
o oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní,
poskytne odôvodnenie,
o pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto
obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie
vymáhania občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa
článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

V ........................................... dňa ..................... 2019

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

