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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVECH SUBJEKTU ZPRACOVÁNÍ

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře potvrzuji ZUŠ Vimperk, Nerudova 267, 385 01 Vimperk,

IČ: 708 41 080 – správci osobních údajů, že jsem byl/a informován/a o zpracování mých osobních údajů na 

stanovené účely a dobu trvání.

Kategorie osobního údaje

 

Účel zpracování osobního údaje

 

Doba zpracování
jméno a příjmení, adresa bydliště, datum 
narození, telefonní číslo, e-mail. 

 

-

 

školní evidence,

 

-

 

evidence půjčovného za hudební 
nástroj,

 

-

 

evidence čipů (docházkový systém 
ZUŠ).

 - období studia,

- doba určená zákonem 
o archivnictví a spisové 
službě1.

 

Byl/a jsem informován/a, že zpracování výše uvedených osobních údajů provádí správce na základě právního 

důvodu splnění úkolů ve

 

veřejném zájmu

 

během celého období studia Akademie umění a kultury III. věku 

(akademické roky 2022/2023, 2023/2024) v

 

ZUŠ Vimperk a byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména 

o

 

svém právu vznést pro� tomuto zpracování námitku

 

dle článku 21 Obecného nařízení2. 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Základní uměleckou školou Vimperk informován 

o

 
svých právech:

 

1)
 

Právo na přístup ke svým osobním údajům
 

dle článku 15 Obecného nařízení.

2)  Právo na opravu osobních údajů  dle článku 16 Obecného nařízení.  
3)  Právo na výmaz osobních údajů  dle článku 17 Obecného nařízení.  
4)  Právo na omezení zpracování  dle článku 18 Obecného nařízení.  
5)

 
Právo na přenositelnost údajů

 
dle článku 20 Obecného nařízení.

 6)

 
Právo vznést námitku pro� zpracování

 
dle článku 21 Obecného nařízení.

 7)

 

Právo podat s�žnost u dozorového úřadu

 

dle článku 12, 14 a 15 Obecného nařízení.

Svá práva mohu uplatnit písemně na adrese správce Základní umělecká škola Vimperk, Nerudova 267, 

385

 

01 Vimperk

 

nebo na e-mailové adrese: info@zusvimperk.cz, hrdlicka@zusvimperk.cz .

Doba zpracování osobních údajů je určena

 

na dobu studia

 

a na

 

dobu určenou zákonem o archivnictví a spi-

sové službě1.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, 

Nemanická 7

 

Kontakty:

 

E-mail: gdpr@zvas.cz

 

Telefon: 608

 

057

 

836

 

 

      

Jméno a Příjmení: ___________________________________

           

Ve Vimperku dne: _________________________ Podpis: ___________________________________

1 zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislos� se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů



PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

 

Příjmení, jméno, titul:

 

…………………………………………………………….………............................ 

 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………...................

 

Ulice: …………………………......... Číslo domu: ……........ Obec:

Akademický rok 2022/2023 a 2023/2024
 

………………...…….…………..........

 

PSČ: …………… Telefonní kontakt: ………………...........

 

E-mail:

 

..………………...…………….........

 

 

Ve …………………..……..……..…….. dne: ……………………..               
podpis uchazeče

 

Přihlašuji se ke studiu v umělecké oblasti: (zakroužkujte)

 
Hudební obor: ZOBCOVÁ FLÉTNA

  

PŘÍČNÁ FLÉTNA

  

KLARINET

  

SAXOFON

 

TRUBKA

 

LESNÍ ROH

 

BORLICE

 
TENOR BARYTON

  

TUBA

  

BICÍ

AKORDEON

  

KLAVÍR

 

ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

HOUSLE KLASICKÁ KYTARA 

  

ELEKTRICKÁ KYTARA 

  

 

PĚTISTRUNNÉ BANJO 

   

ZPĚV

 

Výtvarný obor: KOMBINOVANÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY

ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO POKROČILÉ

 

Nabízíme vzdělávání 

V hudebním oboru

Dechové nástroje: zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka,   
lesní roh, borlice, tenor, baryton, tuba

Klávesové nástroje: klavír, akordeon, elektronické klávesy

Strunné nástroje: housle, klasická kytara, elektrická kytara, pě�strunné banjo

Ostatní:  bicí nástroje, zpěv

Ve výtvarném oboru kombinované výtvarné techniky    
základy fotografování     
fotografování pro pokročilé

Přihlášky ke studiu se podávají od 1. 4. do 31. 5. osobně nebo poštou do ZUŠ   
na adresu: ZUŠ, Nerudova 267, 385 01 Vimperk

Informace o studiu z minulých let získáte na: www.zusvimperk.cz   
Bližší informace Vám rádi podáme na e-mailu:      info@zusvimperk.cz
nebo telefonicky: 388 411 193

Výuku realizujeme od roku 2016, za tu dobu se u nás vzdělalo    
již téměř 200 studentů ve věku 55+.

Můžete vybrat i více možností. V tom případě ale napište pořadí, který předmět preferujete.  

Více hudebních nástrojů nebo oborů lze studovat pouze v případě dostatečné kapacity. 

O přijetí či nepřijetí budete informováni v průběhu měsíce června. 

Studium je určeno pro osoby ve věku 55+ (k 30. 9. 2022).

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených údajů, souhlasím se zpracováním, 

shromažďováním a uchováváním těchto osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Škola si 

vyhrazuje právo k výrobě kopií, veřejnému provozování a dalšímu šíření výtvarných a literárních 

děl studujících, CD, DVD a dalších médií, na kterých pořídila záznam jejich vystoupení.
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