
Žádost o elektronickou cestovní autorizaci do Kanady (eTA)

Kontrolní otázka:

vstupujete na území Kanady letecky? ANO / NE

Osobní údaje žadatele:

Příjmení: ____________________________________________________________

Jméno: ______________________________________________________________

Datum narození:_______________________________________________________

Místo narození (město, stát):_____________________________________________

Současné občanství: ___________________________________________________

Jiné občanství: ANO (jaké) / NE__________________________________________

Rodiný stav:__________________________________________________________

Název a adresa zaměstnavatele / školy :____________________________________

____________________________________________________________________

Povolání / pracovní pozice_______________________________________________

Od jakého roku na dané pozici pracujete / studujete?__________________________

Žádal/a jste již v minulosti o povolení ke vstupu do Kanady? (návštěvní víza, 

pracovní povolení, studijní povolení, eTA..) ANO / NE

pokud  ANO, zadejte číslo předchozího víza / povolení /registrace eTA (Unique client identifier 

(UCI) / Previous Canadian visa or permit number) :________________________________

Pasové údaje:

Číslo pasu:___________________________________________________________

Místo vystavení:_______________________________________________________

Datum vystavení:______________________________________________________

Datum expirace:_______________________________________________________



Kontaktní údaje:

Preferovaný jazyk:  angličtina / francouzština

Adresa bydliště: ulice__________________________číslo popisné_____________

                           město__________________________okres____________________

Telefon* :____________________E-mailová adresa:*_________________________

*v případě nezletilého žadatele na doprovázející osobu / cestuje-li sám na osobu která

bude žadatele vyzvedávat na letišti

Charakterové a zdravotní prohlášení:

Bylo Vám v minulosti zamítnuto vízum či vstup, nebo Vám bylo nařízeno opustit 

Kanadu či jinou zemi? ANO / NE

Spáchal(a) jste v minulosti, či jste byl(a) zatčen(a) / usvědčen(a) / odsouzen(a) ze 

spáchání trestného činu v jakékoliv zemi? ANO / NE

Byla Vám v uplynulých 2 letech diagnostikována tuberkulóza nebo jste přišel(přišla) 

do kontaktu s osobou nakaženou tuberkulózou? ANO / NE

Vztahuje se na vás některá z uvedených potíží?: ANO / NE

• neléčená syphilis

• neléčená drogová nebo alkoholová závislost

• neléčená psychóza

Pokud na některou z otázek v charakterovém a zdravotním prohlášení odpovíte ANO, vyžaduje ambasáda 

zřízení individuálního účtu žadatele pro doplnění dalších informací. Vzhledem k tomu, že toto není v 

kompetenci naší agentury, nemůžeme takové žádosti vyřídit 

Závěrečné prohlášení:

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

Jsem si vědom, že uvedení nesprávných údajů může mít za následek zamítnutí vstupu

do Kanady či vyhoštění z Kanady

Datum a podpis žadatele:            ____________/______________________



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., se
sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 08120803 (dále
jen „správce“) k

· uchování  a  zpracování  mých  osobních  údajů  zvláštní  kategorie  v rozsahu:  údaje  o
zdravotním stavu obsažené v přiloženém formuláři

za účelem zprostředkování cestovní registrace eTA do Kanady

Souhlas uděluji po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou pro navazující účely
zpracování.

Dále  souhlasím  s tím,  že  moje  údaje  mohou  být  předány  třetím  subjektům,  a  to  za  účelem
poskytnutí výše uvedené služby.

Jsem si  vědom svého práva tento souhlas odvolat  bez udání  důvodu,  žádat  výmaz či  opravu
údajů.

V případě, že tento souhlas uděluji za třetí osobu, prohlašuji, že jsem touto osobou zmocněn k
poskytnutí jejích osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke zpracování jejích osobních údajů za
výše uvedeným účelem.

Správce  prohlašuje,  že  osobní  údaje  jsou  zpracovávány  v souladu  s Nařízením  Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle Zásad zpracováním osobních údajů správce
dostupných zde: https://www.studentagency.cz/privacy-policy.html.

Jméno

Datum

Podpis

https://www.studentagency.cz/privacy-policy.html

