Podmínky:
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti o ubytování (rezervaci)
jsou pravdivé a jsem si vědom/a všech následků v případě uvedení
nepravdivých údajů. Dále prohlašuji, že budu dodržovat všechna
ustanovení Scénáře ubytování pro aktuální Akademický rok (AR),
Všeobecné ubytovací podmínky (VUP) a Harmonogram ubytování pro
aktuální AR a dále Smlouvy o ubytování, závazné pokyny a dokumenty
ubytovatele a vnitřní předpisy ubytovatele. Ubytovatel si v případě
uvedení nepravdivých údajů vyhrazuje právo vyřadit žádost o ubytování
(rezervaci) z evidence žadatelů na koleji. Na chybně nebo neúplně
vyplněnou a nedoloženou žádost o ubytování (rezervaci) nebude brán
zřetel a podání takové žádosti nemá odkladný účinek.
Ubytovatel tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
Ochrana osobních údajů je dána Nařízením a zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby ubytovatel zpracovával mnou
dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené v žádosti o ubytování a
ve smlouvě o ubytování za účelem a v rozsahu potřebném k zajištění
ubytování.
Ubytovatel prohlašuje, že osobní údaje obsažené v žádosti a ve smlouvě
o ubytování zpracovává pouze za účelem zajištění ubytování, a to
zejména po dobu trvání smlouvy o ubytování a po jejím skončení
maximálně po dobu 3leté promlčecí doby z důvodu vymáhání
případných nedoplatků za ubytování. Po skončení této promlčecí doby
bude ubytovatel zpracovávat pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování
vyžadují nadřazené zákonné předpisy.
Jsem si vědom, že mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů, právo požadovat od ubytovatele přístup
ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
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omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na
podatelně nebo recepci ředitelství ČVUT v Praze, Správy účelových
zařízení na adrese Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6. Dále mám právo
na přenositelnost těchto údajů k jinému správci osobních údajů, jakož i
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to,
že ubytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu
s Nařízením.
Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování osobních údajů
můžete najít na webových stránkách ubytovatele – www.suz.cvut.cz,
případně na recepci ředitelství ČVUT v Praze – SÚZ na adrese Vaníčkova
315/7, 160 17 Praha 6.

Scénář ubytování a dokumenty s tím spojené můžete nalézt zde:
https://www.suz.cvut.cz/koleje/informace-a-dokumenty
Ceníky kolejného, ceníky samoplátců a další informace můžete nalézt
zde: https://www.suz.cvut.cz/cenik

Beru na vědomí, že v obou případech podání žádosti o ubytování na
koleji – preferovaná kolej, náhradní kolej – platí, že se přidělená kolej
může od těchto dvou předem vybraných kolejí lišit, a to převážně
z důvodu obsazené ubytovací kapacity požadovaných kolejí.
ČVUT v Praze – SÚZ
ubytovatel
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