Formulár životopisu

Priezvisko

Meno

Adresa bydliska:

Dátum narodenia:

Názov školy:

Telefón:

Email:

Odbor štúdia:

Iné ukončené odborné vzdelanie/získané certifikáty a pod.:
Termín od -do
Názov kurzu/inštitúcie
Spôsob ukončenia

Ročník štúdia:

Stručný popis obsahu

Účasť na odborných konferenciách, odborných fórach, študijných stážach a pod. (uveďte max. 5 najvýznamnejších)
Spôsob participácie/
funkcia
Termín od -do
Názov podujatia/projektu
Stručný popis obsahu/prípadne publikačné výstupy

Účasť alebo spolupráca so spoločenskými organizáciámi a ďalšia mimoškolská činnosť. (uveďte 3 najvýznamnejšie)
Spôsob participácie/
funkcia
Termín od -do
Názov podujatia/projektu
Stručný popis obsahu

Odborná prax a pracovné skúsenosti:
Miesto pôsobenia
Dátum od - do

Popis činnosti/funkcia Doplňujúce info, napr. získané hodnotenie a pod.
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Iné: Doplňte údaje, kt. považujete za dôležité napr. špeciálne ocenenia, publikačnú činnosť, úspech v súťažiach a pod.
Dátum uskutočnenia Druh aktivity

Jazykové znalosti:
Jazyk

Dosiahnutá úroveň (začiatočník, mierne
pokročilý, pokročilý, expert)

Miesto a dátum:

Doklad o dosiahnutí úrovne / certiﬁkát a pod.

Podpis:
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Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje uvedené v mojom životopise, ktorý je súčasťou žiadosti o poskytnutie grantu Nadácii Tatra banky, so sídlom Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 30857571, budú spracúvané v zmysle čl. 6 ods.1 písmeno a) NARIADENIA 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 a Zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné.
Ja dolu podpísaný/ podpísaná
Titul:

Meno:

Priezvisko:

Trvale bytom:

poskytujem
neposkytujem

}

(vybrané označiť krížikom)

dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov
podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Tatra banky, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 30857571, (Ďalej len: „Prevádzkovateľ“),
Spracovávané sú bežné osobné údaje, v minimálnom rozsahu požadovanom na dosiahnutie sledovaného účelu, maximálne však
v rozsahu:
• titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, názov banky, IBAN, email, tel. číslo,
• adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,
za účelom:
• vedenia evidencie žiadostí záujemcov o finančný príspevok,
• príprava prehľadov pre členov hodnotiacej komisie, členov správnej a dozornej rady.

Podpis predkladateľa projektu:
Nadácia Tatra banky vyhlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje budú po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu
zlikvidované. Predkladateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia
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