Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
Celoživotní vzdělávání, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice,

Přihláška do kurzu celoživotního vzdělávání
Název kurzu

zimní sem. 2017

Jméno, příjmení,
Titul
Datum a místo
narození
Adresa trvalého
bydliště nebo
kontaktní adresa
Číslo telefonu

Rodné
číslo

E-mail

Dosažené nejvyšší
vzdělání (druh školy,
rok ukončení)

Zaměstnavatel
Absolvoval jste
někdy nějaký kurz
celoživotního
vzdělávání?

Jaký?

Potvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluji tímto
Jihočeské univerzitě souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem organizace celoživotního vzdělávání. Souhlasím též
s publikováním mých fotografií v tištěných a elektronických médiích v souvislosti s realizovanými akcemi, jichž se zúčastním.
Poučení: Tento souhlas můžete kdykoli písemně částečně nebo úplně odvolat svým odvoláním na e-mail: stastl00@tf.jcu.cz
Tuto skutečnost stvrzuji svým podpisem**).

České Budějovice dne
Datum a místo

Podpis zájemce o kurz

Přihlášku je možné zaslat poštou, odevzdat osobně vedoucímu kurzu nebo Mgr. Leoně Šťastné kancelář č. 211
(2. patro – děkanát TF), případně zaslat e-mailem na adresu: klubaktiv@gmail.com
Souhlas se zařazením do databáze absolventů TF JU*) označte křížkem zvolenou variantu
Souhlasím se zařazením do databáze absolventů TF JU*) a uděluji tímto, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů v databázi
absolventů TF JU, a to v rozsahu údajů uvedených v IS STAG (jméno a příjmení, absolvovaný obor, adresa, adresa určená pro
doručování, e-mail, telefon) za účelem komunikace TF JU s absolventy (informace o aktivitách fakulty a klubu absolventů,
celoživotní vzdělávání, ankety poskytující TF JU zpětnou vazbu o hodnocení absolvovaného vzdělání).
Nesouhlasím se zařazením do databáze absolventů TF JU*) a nechci, aby mi byly zasílány informace určené
absolventům fakulty.

*) Potřebné pro identifikaci účastníků kurzů spolufinancovaných EU nebo jinými granty
**)Při odesílání přihlášky elektronicky není podpis vyžadován
Teologická fakulta
Celoživotní vzdělávání
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice

Kontakt:
Mgr. Leona Šťastná
stastl00@tf.jcu.cz

Tel: 387 773 530
www.tf.jcu.cz

