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Príloha č. 2
VYJADRENIE SÚHLASU
navrhnutého kandidáta s kandidatúrou
na voľby kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave

Kandidát: 
Meno, priezvisko, tituly:	...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Aktuálne pracovisko:
názov zamestnávateľa a adresa: ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
v prípade, ak pôsobí na EU v Bratislave názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefonický kontakt: .........................................................................................................................................
E-mailová adresa:	...........................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa:	...............................................................................................................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na voľbu kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027. 
Zároveň súhlasím so spracúvaním, najmä zverejňovaním a uchovávaním môjho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v tomto súhlase alebo jeho príloh na účel volieb kandidáta na kandidáta na funkciu rektora podľa 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu, fotografie a volebného programu, vrátane téz kandidatúry na úradnej výveske na úradnej výveske AS EU v Bratislave, úradnej výveske a webovom sídle Ekonomickej univerzity v Bratislave a na úradnej výveske Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

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

								 ........................................................................................
							       	    vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta
Príloha č. 3
Písomný maximálne štvorstranový (normostrana má 1800 znakov vrátane medzier) autorizovaný pracovný životopis navrhnutého kandidáta na kandidáta na funkciu rektora je / nie je prílohou** Nehodiace sa prečiarknite.
Príloha č. 4
Aktuálna fotografia minimálneho rozmeru 9 cm x 13 cm navrhnutého kandidáta na kandidáta na funkciu rektora je / nie je prílohou** Nehodiace sa prečiarknite.
Príloha č. 5
Maximálne štvorstranový (normostrana má 1 800 znakov vrátane medzier) volebný program, vrátane téz kandidatúry, ktoré obsahujú plán rozvoja EU v Bratislave navrhnutého kandidáta na kandidáta na funkciu rektora je / nie je prílohou** Nehodiace sa prečiarknite.
Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora!

