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Příloha č. 1 
 

dle čl. II motivační politiky pro Studenty 

 

Vzorový formulář žádosti o stipendium 

 

 

Žádost o stipendium 
 

 

Příjmení, jméno, titul:        …………………………………………………………………………………………..... 

 

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

 

Trvale bytem:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kontaktní adresa, je-li odlišná od místa trvalého pobytu……………………………………........... 

 

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

 

Telefon:          ………………………………………   e-mail:  ……………………………….. 

  

             

 

Student/ka:  ………………… ročníku (níže zakroužkujte příslušnou variantu) 

 

1. tříletého vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra, v prezenční 

formě. 

 

2. tříletého bakalářského studijního programu v oboru:  

  

i. studijní program ošetřovatelství, obor všeobecná sestra  

 

ii. studijní program porodní asistence, obor porodní asistentka 

 

iii. studijní program specializace ve zdravotnictví, obor zdravotnický 

záchranář 

 

iv. studijní program specializace ve zdravotnictví, obor radiologický 

asistent  

 

, a to v prezenční formě. 

 

3. dvouletého magisterského studijního programu (navazujícího na bakalářský 

studijní program): 

 

i. studijní program ošetřovatelství, obor: 

 

i.a péče v interních oborech 

i.b péče v chirurgických oborech 

i.c péče v geriatrii 

i.d péče v pediatrii 

i.e ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech 

 

ii. studijní program specializace ve zdravotnictví, obor: 

 

ii.a           perioperační péče 
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ii.b           perioperační péče v gynekologii a porodnictví 

ii.c           komunitní péče v porodní asistenci 

ii.d           intenzivní péče 

ii.e           intenzivní péče v porodní asistenci 

 

, a to v prezenční formě. 

 

 

Název a adresa školy:………………………………………………………….……………………….………………… 

 

 

 

Potvrzení školy:  výše uvedené údaje :          *souhlasí – nesouhlasí   se skutečností. 

 

 

Datum:……………….. 

 

Jméno a příjmení pověřeného pracovníka školy:……………………………………  Podpis a razítko  
 

 

 

Žádám o poskytnutí stipendia. 

 

 

                                                                                               

V Českých Budějovicích dne……………………….  

                                                                                                             

 

 

………………………….. 

podpis žadatele 

 
 
*nehodící se škrtněte 
 

 

 

Zpracování osobních údajů 
 

 

Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní 

adresa a údaje o studiu a škole (dále jen „Osobní údaje“), které poskytujete Nemocnici 

České Budějovice, a.s. vyplněním formuláře „Žádost o stipendium“, budou v souvislosti 

s Vaší žádostí o stipendium Nemocnicí České Budějovice, a.s. zpracovávány na základě 

zákonného titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a to až do doby 

uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia a o budoucí pracovní smlouvě (dále jen 

„Smlouva“), bude-li s Vámi tato Smlouva uzavřena, tj. bude-li Vám stipendium 

poskytnuto. Následně budou tyto Vaše Osobní údaje zpracovávány na základě stejného 

zákonného titulu, neboť zpracovávání osobních údajů bude nezbytné pro plnění Smlouvy.  

 

Ke zpracování osobních údajů v rozsahu: titul, telefon a e-mail (dále jen „Kontaktní 

údaje“) není dán zákonný titul, a proto je Nemocnice České Budějovice, a.s. může 

zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. 

 

Pokud Vám nyní nebude poskytnuto stipendium a mezi Vámi a Nemocnicí České 

Budějovice, a.s. nebude uzavřena Smlouva, není Nemocnice České Budějovice, a.s. od 
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doby, kdy Vás o této skutečnosti vyrozumí (dále jen „Rozhodný okamžik“), oprávněná 

zpracovávat Vaše Osobní údaje bez Vašeho souhlasu.  

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Vám pro tento případ nabízí možnost vést Vaše Osobní 

a Kontaktní údaje ve svojí interní evidenci po dobu jednoho (1) roku od Rozhodného 

okamžiku, aby Vás v budoucnu případně mohla oslovit s nabídkou zaměstnání. Pokud 

máte o tuto možnost zájem, je nutno abyste s tímto postupem vyslovil/a níže uvedený 

souhlas. 

 

Pokud Nemocnici České Budějovice, a.s. souhlas neudělíte, budou Vaše Osobní údaje 

zpracovávány pouze na základě zákonného titulu a pokud nastane Rozhodný okamžik, 

budou po tomto okamžiku smazány. Pokud neudělíte souhlas se zpracováním Vašich 

Kontaktních údajů, budou tyto, pokud jste je uvedl/a v žádosti o stipendium, po jejím 

obdržení smazány, a v souvislosti s Vaší žádostí o stipendium s Vámi bude komunikováno 

na adresu Vašeho bydliště či na Vámi uvedenou kontaktní adresu. 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR včetně informací a sdělení dle čl. 12 Nařízení 

GDPR 

 

 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 
 

 

 

 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Správce: 

 

 

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D 

 

 

tel. +420 777 696 868, e-mail: 

dpo@jihnem.cz 

 

aktuální kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na 

webových stránkách Nemocnice www.nemcb.cz 

 
 

 

Název: 

 

 

Nemocnice České Budějovice, a.s.,  

 

 

Sídlo: 

 

 

České Budějovice, Boženy Němcové 585/54, 

PSČ 370 01 

 

 

IČO: 

 

 

260 68 877 

 

Zápis v OR: 

 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích pod sp. zn. B 1349 

 

 

dále jen „Nemocnice“ nebo „Správce údajů“ 
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 Subjekt údajů1: 

 

 

 

Já, níže podepsaný/á, uděluji jako subjekt údajů Správci údajů 

 

souhlas ke zpracování mých osobních údajů 

 

v rozsahu, za účelem a způsobem uvedeným dále v tomto souhlasu 

 

a beru na vědomí informace a sdělení dle čl. 12 Nařízení GDPR zachycené písemně 

v tomto souhlasu. 

 

ČÁST A  

 

 

Rozsah zpracovávaných 

osobních údajů: 

 

 

titul, telefon, e-mailová 

adresa, (dále jen „Kontaktní 

údaje“) 

 

 

              

 

Účel zpracování: 

 

 

 

! Důležité: 
  

Je nutno zaškrtnout všechny 

účely zpracování, ke kterým 

udělujete jako subjekt údajů 

souhlas. 

 

  Kontaktní údaje budou                

zpracovávány za účelem 

zpracování žádosti o 

stipendium a vzájemné 

komunikace s tím související. 

 

   Kontaktní údaje budou 

po  Rozhodném okamžiku 

zpracovávány za účelem 

nabídky zaměstnání a 

komunikace s tím související. 

 

(dále jen „Účel zpracování“) 

 

 

 

  

Způsob zpracování (jednotlivé 

operace zpracování): 

 

 

! Důležité: 

 

      shromáždění 

  

      uspořádání/evidence 

 

      uložení  

 

 

                                                           
1
 Uveďte Vaše identifikační údaje. 

 

Jméno, příjmení: 

 

 

 

 

Datum narození: 

 

 

 

 

Trvalé bydliště: 
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Je nutno zaškrtnout, každou 

operaci zpracování, ke které 

udělujete jako subjekt údajů 

souhlas. 

 

 

 

      vyhledání  

      nahlédnutí  

      použití    

      výmaz či zničení 

 

 

ČÁST B 

 

 

Rozsah zpracovávaných 

osobních údajů: 

 

 

příjmení, datum narození, 

trvalé bydliště, kontaktní 

adresa a údaje o studiu a 

škole (dále jen „Osobní 

údaje“) 

 

 

              

 

Účel zpracování: 

 

! Důležité: 

 

Je nutno zaškrtnout účel 

zpracování, pokud k němu 

udělujete jako subjekt údajů 

souhlas. 

 

 Kontaktní údaje budou po 

Rozhodném okamžiku 

zpracovávány za účelem 

nabídky zaměstnání a 

komunikace s tím související. 

 

(dále jen „Účel zpracování“) 

 

 

 

 

  

Způsob zpracování (jednotlivé 

operace zpracování): 

 

 

! Důležité: 
  

Je nutno zaškrtnout, každou 

operaci zpracování, ke které 

udělujete jako subjekt údajů 

souhlas. 

 

 

 

      shromáždění 

  

      uspořádání/evidence 

 

      uložení  

 

      vyhledání  

      nahlédnutí  

      použití  

      výmaz či zničení 

 

 

 

 

Pokud se dále v tomto souhlasu hovoří o Osobních údajích, zahrnují i Kontaktní údaje, 

pokud je k jejich zpracování udělován subjektem údajů souhlas, není-li v tomto souhlasu 

u Kontaktních údajů výslovně uvedena jiná úprava. 

 

 Tento souhlas se týká údajů uvedených v ČÁSTI A i ČÁSTI B2.                                  

 

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem uvedeným v tomto souhlasu, a to 

Správcem údajů, a nebudou předávány dalším příjemcům. 

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 

 

Správce údajů bude Osobní údaje zpracovávat způsobem uvedeným v tomto souhlasu. 

Osobní údaje budou u Správce údajů uloženy po dobu jednoho (1) roku od Rozhodného 

okamžiku. Pokud subjekt údajů uděluje souhlas ke zpracování Kontaktních údajů jenom 

za účelem zpracování žádosti o stipendium, budou Kontaktní údaje u Správce údajů 

                                                           
2
 Pokud se Váš souhlas týká jen jedné z částí, druhou část zde přeškrtněte. 
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uloženy po dobu do uzavření pracovní smlouvy, ke kterému dojde na základě Smlouvy, či 

do Rozhodného okamžiku.  

 

Zpracování Osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů a subjekt údajů tento 

souhlas uděluje dobrovolně. Poskytnutí Osobních údajů je smluvním požadavkem a 

subjekt údajů nemá povinnost je poskytnout.   

 

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. 

 

Při zpracovávání Osobních údajů bude docházet k automatizovanému rozhodování, 

včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, spočívajícím 

v elektronické evidenci žádostí o stipendium a následném výběru vhodných žadatelů pro 

poskytnutí stipendia či vhodných kandidátů pro nabídku zaměstnání, pokud subjekt údajů 

uděluje souhlas ke zpracování Osobních údajů i pro tento účel.  

 

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Osobních údajů bude mít 

za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Správce údajů 

toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. 

 

______________________________________________________________________

  

 

Jako subjekt údajů beru výše uvedené na vědomí a dále beru na vědomí následující 

poučení o svých právech. 

 

Jako subjekt údajů mám práva dle čl. 15 - 22 Nařízení GDPR, a sice: 

 

(i) Právo na přístup k Osobním údajům 

 

Mám právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se mě týkají, jsou či 

nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Osobním údajům 

a k informacím o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích 

nebo kategoriích příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (zejména 

příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích), o plánované době, po 

kterou budou Osobní údaje uloženy, dále o existenci práva požadovat od Správce opravu 

nebo výmaz Osobních údaj, které se mě týkají, nebo omezení jejich zpracování a nebo 

vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o 

skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému 

v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR, a přinejmenším v těchto případech o smysluplných 

informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných 

důsledků takového zpracování pro mě jako pro subjekt údajů. Pokud se Osobní údaje 

předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, mám právo být informován o 

vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení GDPR, které se vztahují na předání. Správce 

mi poskytne kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na mojí žádost může 

Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže 

podám žádost v elektronické formě, budou mi informace poskytnuty v elektronické 

formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob. Beru na vědomí, že 

právem získat kopii zpracovávaných Osobních údajů však nesmějí být nepříznivě dotčena 

práva a svobody jiných osob. 

 

(ii) Právo na opravu Osobních údajů 

 

Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, 

které se mě týkají. S přihlédnutím k Účelu zpracování mám právo na doplnění neúplných 

Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 



Stránka 7 z 8 
 

 

(iii) Právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“) 

 

Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se 

mě týkají, a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, 

pokud Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 

jinak zpracovány, nebo jsem odvolal tento souhlas, na základě kterého jsou Osobní údaje 

zpracovávány (neexistuje-li žádný jiný právní důvod pro zpracování), dále pokud vznesu 

námitky proti zpracování podle čl. 22 odst. 2 Nařízení GDPR, pokud byly Osobní údaje 

zpracovány protiprávně, nebo pokud Osobní údaje musejí být vymazány ke splnění 

právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky, která se na 

Správce vztahuje.  

 

Beru také na vědomí, že toto právo se neuplatní, pokud je pro to dán některý z důvodů 

uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR. 

 

(iv) Právo na omezení zpracování Osobních údajů 

  

Mám právo na to, aby Správce údajů omezil zpracování, pokud popřu přesnost Osobních 

údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce údajů mohl přesnost Osobních údajů 

ověřit, a dále pokud zpracování je protiprávní a odmítnu výmaz Osobních údajů a 

požádám místo toho o omezení jejich použití, a dále pokud Správce údajů již Osobní 

údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků. 

  

(v) Právo na přenositelnost Osobních údajů 

 

Mám právo získat Osobní údaje, které se mě týkají, jež jsem poskytl Správci údajů, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 

údaje jinému správci, aniž by tomu Správce údajů, kterému byly Osobní údaje 

poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 

1 písm. a) Nařízení GDPR a zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého 

práva na přenositelnost údajů mám právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo 

jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

 

(vi) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování 

 

Mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 

automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo 

které se mě obdobným způsobem dotýká, pokud toto rozhodnutí není nezbytné 

k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem údajů, není povoleno právem 

Evropské unie nebo České republiky nebo založeno na tomto mém souhlasu. 

 

Jsem srozuměn s tím, že Správce údajů oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly 

Osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo omezení 

zpracování, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje 

nepřiměřené úsilí. Správce údajů mě bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budu 

požadovat. 

 

Dále beru na vědomí, že mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad 

pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 

 

Prohlašuji, že mi Správce údajů poskytl transparentní informace, sdělení a postupy pro 

výkon mých práv jako subjektu údajů, a to v pro mě srozumitelné formě. 

 

 

http://www.uoou.cz/
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V……………………….dne……………. 

 

 

 

 

…………………………………. 

podpis subjektu údajů 

 


