Se stipendiem od Protonového centra
je studovat jednodušší

STIPENDIJNÍ PROGRAM
Žádost o poskytnutí stipendia
ve školním roce

Žadatel
Titul, jméno a příjmení: 								Datum narození
Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště)
E-mail									Telefon
Bankovní spojení pro zasílání stipendia

Škola
Název školy									Fakulta
Obor					

Ročník studia			

Studijní průměr za poslední absolvovaný ročník

Po skončení stipendijního programu mám zájem nastoupit na oddělení
Protonové terapie		

Diagnostiky		

Nukleární medicíny

Beru na vědomí (souhlasím) se Zásadami zpracování osobních údajů pro Stipendijní program (naleznete na zadní straně).

Dne								Podpis studenta

Součástí žádosti o stipendium
Potvrzení o studiu ne starší 30 dnů
Pár slov o sobě a Vašem zájmu o daný obor a práci v Protonovém centru

Více informací na

www.ptc.cz/cs/kariera

hr@ptc.cz

+420 222 999 027
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Titul, jméno a příjmení žadatele:

Zásady zpracování osobních údajů
Vyplněním formuláře beru na vědomí, že společnost Proton Therapy Center Czech s.r.o., se sídlem Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8, IČO: 26466791 („PTC“) je oprávněna
zpracovávat mnou poskytnuté osobní údaje za účelem poskytnutí stipendijního programu a následně uzavření pracovního poměru ve společnosti PTC Czech s.r.o., a to v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
V souvislosti se zpracováním údajů beru na vědomí, že mám právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii)
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na
omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li
se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převážily nad mými zájmy, resp. právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
správce a vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Kateřina Krejbichová, e-mail: katerina.krejbichova@ptc.cz

Dne								Podpis studenta

Více informací na

www.ptc.cz/cs/kariera

hr@ptc.cz

+420 222 999 027

