
  
Prihláška na Cambridge Assessment English skúšku 

Pred vyplnením prihlášky si pozrite TYPY A TERMÍNY SKÚŠOK na našej webovej stránke www.ucv.uniza.sk, kde nájdete všetky 

ponúkané typy skúšok pre dané obdobie, aktuálne poplatky, termíny konania skúšok a termíny registrácie. Prihlášku, prosím, vyplňte 

čitateľným tlačeným písmom. Uľahčíte nám tým vašu registráciu na skúšku a predídete chybám v evidencii a na vašom certifikáte. 

Prihlášku je možné podať osobne na Ústave celoživotného vzdelávania, poslať poštou na adresu Žilinská univerzita v Žiline, Ústav 

celoživotného vzdelávania, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, alebo poslať elektronicky ako naskenovanú prílohu k e-mailu 

jazyky@uniza.sk. Po doručení správne vyplnenej prihlášky do Autorizovaného centra pre Cambridge jazykové skúšky vás budeme 

emailom informovať o ďalšom postupe. 
 
OSOBNÉ ÚDAJE KANDIDÁTA  

Všetky osobné údaje uvedené na prihláške slúžia výhradne pre interné potreby Autorizovaného centra pre Cambridge English 
jazykové skúšky a organizáciu Cambridge English Language Assessment za účelom registrácie ku skúške.  

Meno:        Priezvisko:        

Adresa: 

Dátum narodenia: 

E-mail:       Telefón: 

 
ABSOLVOVALI STE PRÍPRAVU NA SKÚŠKU?  

 áno, na ÚCV      áno, na JŠ ZA  áno, na OA ZA      áno, na JŠ PP       áno, na GYMZA 

 inde, prosím, uveďte: 

 nie, neabsolvoval 
 
TYP A TERMÍN SKÚŠKY: 

 
Typ skúšky:     
(Doplňte typ skúšky napr. FCE for Schools, FCE, CAE, KET for Schools,...) 
 
Termín skúšky:  
(Doplňte termín písomnej skúšky.) 
 
O presnom termíne konania ústnej skúšky budú všetci kandidáti informovaní e-mailom najneskôr 3 týždne pred konaním skúšky. 
 
SPÔSOB PLATBY  

 Bankový prevod  Faktúra   Poštový peňažný poukaz typu U 
 
 
Poplatok za skúšku musí byť pripísaný na účet Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity najneskôr v posledný deň 
termínu, ktorý je kandidátovi oznámený v pokynoch ku platbe. Termíny registrácie nájdete na webovej stránke www.ucv.uniza.sk.  
 
Číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778  variabilný symbol: 4200 
 

 

Vyplnením prihlášky berie kandidát na vedomie Podmienky registrácie (uverejnené na www.ucv.uniza.sk) a bude sa riadiť pravidlami 

stanovenými pre vybraný typ skúšky a organizačnými pokynmi, ktoré dostane od Autorizovaného centra pre Cambridge English 

jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity.  

 

V .............................. Dňa: ...........................    ...............................................................................  

Podpis kandidáta/zákonného zástupcu kandidáta 



 

Podmienky spracúvania osobných údajov 

 

1. Dotknutá osoba (študent/zákonný zástupca študenta) berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 

8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške na 

Cambridge English skúšku na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA; jedná sa o osobné údaje:  

a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, e-mail, číslo účtu, podpis,  

b) fotografia študenta pre formulár na preskúšanie, v príp. skúšky FCE a CAE, ktorá bude posielaná priamo Cambridge English 

Language Assessment,  

c) o zdravotnom postihnutí študenta (len na základe jeho žiadosti v prípade potreby upravenia podmienok na preskúšanie),  

d) týkajúce sa zákonného zástupcu študenta – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, tel. číslo, e-mail, číslo účtu a 

podpis.  

2. Účelom spracúvania je:  

a) pre osobné údaje podľa bodu 1a) je vedenie zoznamu študentov prihlásených na Cambridge English jazykovú skúšku, 

komunikácia UNIZA so študentami a následné preskúšanie študentov,  

b) pre osobné údaje podľa bodu 1b) je identifikácia študenta na Cambridge English skúške. V príp. skúšky FCE a CAE je 

fotografia posielaná priamo Cambridge English Language Assessment, čo vyplýva zo Zmluvy o zdieľaní údajov na základe 

Cambridge Assessment English Regulation, pričom fotografie študenta nie sú zverejnené,  

c) pre osobné údaje podľa bodu 1c) vedenie zoznamu študentov, ktorí požiadali o upravenie podmienok na preskúšanie a 

zabezpečenie zodpovedajúcej úpravy týchto podmienok,  

d) pre osobné údaje podľa bodu 1d) je identifikácia a prípadne posúdenie oprávnenia podať prihlášku v mene študenta a 

komunikácia so zákonnými zástupcami prihlásených osôb.  

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa bodu 1 písm. a), b) a d) týchto podmienok UNIZA nebude môcť študenta viesť v 

zozname študentov prihlásených na Cambridge English jazykovú skúšku a umožniť mu vykonanie tejto skúšky. V prípade 

neposkytnutia osobných údajov podľa bodu 1 písm. c) týchto podmienok UNIZA nebude môcť zabezpečiť úpravu podmienok na 

preskúšanie študenta so zdravotným postihnutím.  

4. Dotknutá osoba berie na vedomie, že:  

a) právnym základom spracúvania osobných údajov uvedených v Prihláške podľa bodu 1 a) a 1 d) je plnenie zmluvných 

povinností podľa čl. 6 bod 1 písm.  

b) Nariadenia definovaného v nižšie v bode 7 tohto dokumentu, b) právnym základom na spracúvanie fotografií dotknutej 

osoby pre účely podľa bodu 2 písm. b) týchto podmienok je súhlas dotknutej osoby alebo súhlas poskytnutý zákonným 

zástupcom, podľa čl. 6 bod 1 písm. a) Nariadenia definovaného nižšie v bode 7 tohto dokumentu;.  

c) právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov podľa bodu 1 c) je výslovný súhlas dotknutej osoby alebo 

zákonného zástupcu podľa 6 bod 1 písm. a) v spojení s čl. 9 ods.2 písm. a) Nariadenia definovaného nižšie v bode 7 tohto 

dokumentu.  

5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú email: 

zodpovedna.osoba@uniza.sk  resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.  

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA 

týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu daného dotknutou osobou 

UNIZA budú v prípade jeho odvolania zlikvidované.  

7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z 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 

NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov:  

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje 

spracúvajú a súvisiace informácie,  

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,  

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo 

na zabudnutie“),  

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie 

spracúvania osobných údajov,  

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť 

osobných údajov,  

f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej podobe na 

kontaktné údaje podľa ods. 5 týchto podmienok.  

g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu 

práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,  

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho 

rozhodovania a profilovania.  

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) okrem Spojeného kráľovstva alebo 

medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.  

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s podmienkami spracúvania osobných údajov.  

 

V .................................. dňa............................   .........................................................................................................  

Meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby/zákonného zástupcu  

 

mailto:zodpovedna.osoba@uniza.sk


 

 

Súhlas dotknutej osoby/ zákonného zástupcu študenta 

 

V súlade s Nariadením 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 (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom NR SR č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov a na základe podmienok k spracúvaniu osobných 

údajov pre daný účel, uvedených na 1. strane tohto dokumentu, dávam prevádzkovateľovi: Žilinská univerzita v Žiline, 

Univerzitná 8215/1 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) súhlas* na spracúvanie osobných údajov - fotografie na 

základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na účel identifikácie študenta na Cambridge English skúške, pričom povinnosť 

takejto identifikácie je zmluvnou požiadavkou Cambridge English Language Assessment v zmysle Zmluvy o zdieľaní 

údajov na základe Cambridge Assessment English Regulation, pričom fotografie študenta nie sú zverejnené:  

□ ÁNO  

□ NIE  

Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou 

od jeho nadobudnutia, najviac však po dobu archivácie stanovenú platnými právnymi predpismi a Registratúrnym 

plánom prevádzkovateľa.  

Vyhlasujem, že daný súhlas na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je poskytnutý prevádzkovateľovi bez 

nátlaku, slobodne a v dobrej viere, v súlade s Nariadením, Zákonom, osobitným zákonom a Smernicou prevádzkovateľa 

o ochrane osobných údajov a s poskytnutými informáciami na spracúvanie osobných údajov pre vyššie uvedený účel.  

 

 

 

V .............................. Dňa: ...........................    ..............................................................................  

Podpis kandidáta/zákonného zástupcu kandidáta 


