
Zásady volieb  

do Akademického senátu  

Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

 

NÁVRH NA KANDIDÁTA NA ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO 

SENÁTU FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020 – 2022 

 

Údaje navrhovateľa:  

meno a priezvisko: .............................................................................................................. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov 

ročník a stupeň štúdia na FAJ EU v Bratislave: ................................................................. 

telefonický kontakt: ............................................................................................................ 

e-mailová adresa .................................................................................................................      

Ako člen študentskej časti akademickej obce FAJ EU v Bratislave v zmysle Zásad volieb do 

AS FAJ EU v Bratislave a Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb 

kandidátov na členov Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave navrhujem na kandidáta na člena AS FAJ EU v Bratislave na funkčné 

obdobie 2020 – 2022 pána/pani: 

 

Údaje navrhovaného: 

meno a priezvisko: .............................................................................................................. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov 

 

Ja ......................................................................................................................................... 

(meno a priezvisko navrhovateľa) 

 

dávam týmto súhlas na spracúvanie a uchovávanie mojich osobných údajov vo vyššie 

uvedenom rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, pre účely voľby kandidáta na člena AS FAJ EU v Bratislave na 

funkčné obdobie 2020 – 2022. 

 

 

V Bratislave dňa: .................... 

 

 

 

                                                       .......................................................................... 

                                                                  vlastnoručný podpis navrhovateľa 

 

 

 



Zásady volieb  

do Akademického senátu  

Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

 

 

 

SÚHLAS NAVRHNUTÉHO KANDIDÁTA NA ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI 

AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV 

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE NA FUNKČNÉ OBDOBIE         

2020 – 2022 

 

 

meno a priezvisko: .............................................................................................................. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov 

ročník a stupeň štúdia na FAJ EU v Bratislave: ________________________________ 

telefonický kontakt: ............................................................................................................ 

e-mailová adresa: ................................................................................................................ 

 

súhlasím s kandidatúrou na člena Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov  

Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie  2020 –  2022 

 

 

a dávam týmto súhlas na spracúvanie a uchovávanie mojich osobných údajov vo vyššie 

uvedenom rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, pre potreby volebnej komisie pre voľbu kandidáta na člena AS 

FAJ EU v Bratislave za FAJ EU v Bratislave a súčasne súhlasím so zverejnením týchto 

údajov na úradnej výveske AS FAJ EU v Bratislave a na webovom sídle FAJ EU 

v Bratislave.   

 

 

 

V Bratislave dňa: .................... 

 

 

 

 

 

                                                                  .......................................................................... 

                                                                  vlastnoručný podpis navrhovaného kandidáta 

 

 


