
Zápisný list  

Fotografia 
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Študijný program:  

Stupeň štúdia: bakalársky/magisterský (nehodiace sa prečiarknite) 

Forma štúdia: denná/externá (nehodiace sa prečiarknite) 

rok štúdia: 1. 

Priezvisko:                              Rodné priezvisko:                                        Meno:  

Dátum a miesto narodenia:                                                     Rodné číslo: 

 

 

 

Národnosť:                                    Štátna príslušnosť:                           Stav: 

 

 

 

Občiansky preukaz č.: 

 
 

Adresa trvalého bydliska 

Ulica a číslo: ......................................... 

Mesto (obec): ........................................ 

PSČ: ...................................................... 

Číslo účtu /IBAN/: ............................................................................ 

 

 

Kontaktné údaje 

 

Mobil:                                        E-mail: 

 

 

Predchádzajúce vzdelanie (názov školy, miesto, rok absolvovania): 

 

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že zápis na štúdium na akademický rok    _______________ 

považujem za záväzný a všetky uvedené údaje sú pravdivé. 

 

 

V Trnave dňa          Podpis študenta        

 

 

 

 „Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov (čl. 13 nariadenia GDPR)  

(1) Trnavská univerzita v Trnave ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o študentovi ako dotknutej osoby v súlade s 

Nariadením 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 (ďalej len „nariadenie 

GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) v prevažnej miere na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení, alebo čl. 6 ods. 

1 e) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.  

(2) Študent svojím podpisom vyslovuje svoj súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval, nad rámec  

zákona o vysokých školách, na študijné, štatistické a rozpočtové účely tieto osobné údaje: (i) národnosť, (ii) stav, (iii) 

kontaktné údaje ako emailová adresa a telefónne číslo, (iv) číslo  

účtu. Študent má právo súhlas kedykoľvek odvolať za podmienok uvedených v ods. (3).  

(3) Podrobnejšie podmienky ochrany súkromia na Trnavskej univerzite v Trnave, ako aj práva dotknutých osôb sú 

zverejnené na webovom sídle univerzity: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov.“  
 
 

V Trnave dňa          Podpis študenta        

 

 


