
Studentské unie ČVUT, klubu Silicon Hill
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas s poskytnutím nevýhradní licence

Souhlasím s použitím svého jména, příjmení, rodného čísla, adresy místa trvalého pobytu, e-mailové 
adresy  a  dalších  osobních  údajů,  které  SU  sdělím  či  které  SU  získá  s mým  souhlasem,  pro  potřeby 
vyplývající  z členství  v klubu  (např.  přístup  do  zájmových  místností)  a  vnitřní  evidence  SU  a  klubu. 
Souhlasím  s tím,  aby  SU získala  mé  osobní  údaje  z databáze  ČVUT či  školy,  jejímž  jsem  studentem. 
Souhlasím s tím, aby mé jméno, příjmení a e-mailová adresa byly zveřejněny v databázích členů SU a klubu  
na počítačové síti Internet. Toto je souhlas v souladu s § 5 zákona 101/2000 Sb. a je platný po dobu deseti  
let. Prohlašuji, že jsem byl poučen o právu přístupu k informacím, o právu na opravu osobních údajů i o 
dalších právech stanovených v § 21 tohoto zákona. Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s pořizováním 
kamerových záznamů ze zájmových místností klubu Silicon Hill podle §§ 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu odvolat pouze 
písemně.

Souhlasím v souladu s § 47 zákona 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o právu autorském 
(dále jen „zákon“) s poskytnutím nevýhradní licence výhradně SU ke všem dílům, jichž jsem autorem a 
jejichž autorství začalo až po vzniku členství v klubu a která vytvořím v rámci své činnosti  v klubu, za 
podpory klubu nebo z prostředků klubu bez omezení časového rozsahu, bez omezení rozsahu území a bez 
omezení rozsahu množství ke všem dílům ve smyslu zákona.  U takto zhotovených děl poskytuji  licenci  
bezúplatně, dovoluji klubu upravit, měnit, či jinak pozměňovat dílo a zařazovat dílo do díla souborného bez 
svolení autora. Tento souhlas se nevztahuje na díla, která mi klub umožnil vytvořit v rámci placených služeb 
poskytovaných  všem  členům  klubu  nebo  jejichž  placení  mi  bylo  odpuštěno  (např.  hudba  vytvořená 
v hudebnách, fotografie ve fotoateliéru apod.).

Jméno

Příjmení

UID

Rodné číslo

E-mailová adresa
Adresa místa trvalého pobytu (nepovinné)

Telefon (nepovinné)

Potvrzuji,  že  jsem  tento  dokument  přečetl(a)  a  rozumím  jeho  obsahu.  Potvrzuji,  že  jsem  se 
seznámil(a)  se  stanovami  a  interními  předpisy  Studentské  unie  ČVUT  a  klubu  Silicon  Hill. 
Dokumenty jsou k nahlédnutí na http://wiki.siliconhill.cz/Dokumenty.

V …………………… dne …………… ……………………………………………
podpis  člena

Za klub správnost údajů ověřil(a):  UID …………… Podpis:  ……………………
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