
Akademie kanonického práva, se sídlem Petrov 5, Brno je správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Vámi poskytnuté osobní údaje v přihlášce ke studiu kanonického 
práva zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem realizace řádného studia včetně nezbytné 
evidence studentů. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po dobu konání studia a dále na základě 
oprávněného zájmu nezbytně nutnou dobu dle předpisů kanonického a státního práva. Toto zpracování nepodléhá 
zvlášť udělenému souhlasu. Akademie kanonického práva jako realizátor studia na základě svého oprávněného 
zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Katolickou univerzitou Jana Pavla II. v Lublinu (Polsko), 
se kterou při realizaci studia blízce spolupracuje. 
 
Student prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost 
o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, 
rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání 
nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních 
údajů se může obracet na prezidenta Akademie kanonického práva Mons. Karla Orlitu (kontaktní údaje jsou 
dostupné na stránkách akademie.biskupstvi.cz, v sekci kontakty. 
 
Prohlašuji, že jsem se s uvedenými informacemi seznámil/a a vzal/a je na vědomí. 
 
Datum a místo:  …..….........................................     
 
Jméno a příjmení:  …............................................... 
  
Datum narození:  …............................................... 
 
Podpis:   …............................................... 
 
Souhlasím se zasíláním informací o dalších aktivitách Akademie kanonického práva. 

□ ANO 

□ NE 
 
Souhlasím s pořízením fotografické, audio a video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených 
v průběhu studia a s tím souvisejících aktivit 

□ ANO 

□ NE 
 
Souhlas je poskytnut: za účelem prohloubení znalostí formou uložení přednášek a s nimi souvisejících aktivit na 
www.youtube.com, které jsou přístupné jen na základě poskytnutých přístupových údajů, za účelem další 
propagace studia. 
 
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou 
poučen/a o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, o svém právu přístupu k těmto údajům a 
právu na jejich opravu, o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 
s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. 
 
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Mons. Karel Orlita, 
Akademie kanonického práva, Petrov 272/5, CZ-602 00  BRNO.  
 
Datum a místo:  …..…........................................     
 
Jméno a příjmení:  …............................................... 
  
Datum narození:  …............................................... 
 
Podpis:   …............................................... 
 


