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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

uvědomujeme si, že  je možné zlepšit vztah studentů k univerzitě a univerzity ke studentům  i 
po absolutoriu. Proto si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, který najdete  na druhé straně 
tohoto dopisu. Doplněním požadovaných údajů nám umožníte vytvořit a poté spravovat elektronický 
adresář absolventů Západočeské, tedy  Vaší univerzity.  

To, zda vyplníte svoji  elektronickou kontaktní adresu, je pouze na Vás, je to Vaše svobodná 
volba. Vaše kontaktní údaje budou užívány pouze pro realizaci spojení s Vámi ze strany Západočeské 
univerzity nebo Vaší mateřské fakulty. Budou uloženy v elektronickém adresáři garantovaném úsekem 
prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (jedná se o garanci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4. dubna 2000). Vaše údaje budou 
v uvedeném adresáři uloženy od jejich poskytnutí až do okamžiku doručení Vaší žádosti o vypuštění z  
adresáře. 
 Podobně jako mnohé jiné univerzity předpokládáme vytvoření Klubu absolventů. Po jeho 
založení budou jeho www stránky dostupny z adresy Informačního a poradenského centra 
Západočeské univerzity v Plzni – http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/. To je také celouniverzitní bod 
Vašeho kontaktu s Vaší univerzitou. Na elektronickou nebo poštovní adresu uvedenou na této stránce 
prosím posílejte též aktualizace Vašich údajů a své podněty. Předpokládám, že tímto celouniverzitním 
spojením nebudou narušeny  Vaše kontakty s Vaší mateřskou fakultou, které jsou pro nás velice 
důležité. 
 Děkuji Vám za Váš zájem a těším se na naši spolupráci. 
 

 
                                      PhDr. Eva Pasáčková, CSc.  

                               Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost 
  

PS: Pro Vaši informaci a Vaše poučení uvádím výpis pro Vás důležitých § z citovaného zákona o 
ochraně osobních údajů. 
 
…….. 
   § 12   Přístup subjektu údajů k informacím 
   (1)  Požádá-li  subjekt  údajů  o informaci o zpracování svých osobních údajů,  je  mu  správce  povinen  tuto informaci bez zbytečného 
 odkladu  předat. 
   (2) Obsahem informace je vždy sdělení o 
   a) účelu zpracování osobních údajů, 
   b) osobních  údajích,  případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem   zpracování,  včetně  veškerých dostupných informací 
 o jejich zdroji, 
   c)povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování,  jestliže  jsou  na základě tohoto zpracování činěny 
 úkony nebo  rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, 
   d) příjemci, případně kategoriích příjemců. 
   (3)  Správce  má  právo  za  poskytnutí  informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
   (4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v §12 může za správce plnit zpracovatel. 
………….. 
§ 21 
   (1)  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je 
 v rozporu s  ochranou  soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se  zákonem,  zejména  jsou-li  osobní údaje 
 nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 
   a)požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
   b)požadovat,  aby  správce  nebo  zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.  Zejména  se  může jednat o blokování, provedení opravy, 
 doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
   (2)  Je-li  žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.  
   (3)  Nevyhoví-li  správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. 
   (4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. 
   (5)  Pokud  vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná  než  majetková  újma,  postupuje se při uplatňování jejího 
 nároku podle zvláštního zákona. 
   (6)  Došlo-li  při  zpracování  osobních  údajů  k  porušení povinností uložených  zákonem  u  správce  nebo  u  zpracovatele, odpovídají za 
 ně společně a nerozdílně. 
   (7)  Správce  je  povinen  bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, 
 doplnění nebo  likvidaci  osobních  údajů.  To  neplatí,  pokud  je  informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné 
 úsilí. 
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 Dotazník pro budoucí absolventy fakult 

Západočeské univerzity v Plzni 

Příjmení:   
Jméno:   
Osobní studijní číslo:   
Fakulta:   
Název studovaného studijního programu:   
Název studovaného studijního oboru:   
Typ studia (zakroužkujte vybranou alternativu):    
 bakalářské          magisterské         magisterské navazující        doktorské         jiné: ______________  
Předpokládaný titul po absolvování (zakroužkujte vybranou alternativu):  

                     Bc.         BcA.          Mgr.       MgA.         Ing.         PhD.          jiný: ___________ 
Mám zájem být elektronicky informován o dění 
na mé mateřské univerzitě (zakroužkujte 
vybranou alternativu): 

ANO                                  NE 

Mám zájem o informace o akcích pořádaných 
univerzitou pro absolventy a obecnou veřejnost 
(zakroužkujte vybranou alternativu): 

ANO                                  NE 

      
Pokud jste zakroužkoval/a alespoň jednu z odpovědí ANO, prosíme o vyplnění následujícího spojení. 

E-mailová adresa:   

Jiné spojení:   

  
V případě, že máte nápad pro komunikaci univerzity a jejích absolventů, prosíme, doplňte ho 

(i více než jeden) do následujících kolonek nebo i na případný přiložený volný list.  
Za Vaše podněty děkujeme. 

Domnívám se, že by bylo vhodné pro absolventy poskytovat následující služby a informace: 

Domnívám se, že sama/sám mohu nabídnout následujících služby a informace: 

V Plzni dne: ………............                            Podpis budoucího absolventa: ……………………….... 
Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zařazením mého kontaktního spojení do databáze absolventů a 
seznámení se s poučením uvedeným na druhé straně tohoto dotazníku. 

 


