Uchazeč o zaměstnání:
Jméno a příjmení:

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

Datum narození:

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

Bydliště (adresa):

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

tímto uděluje společnosti:
Správce:
ZAPA beton a.s.
sídlo: Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
IČ: 25137026
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785
ID datové schránky: 94wg39w
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., účet: 801811006/2700
tel.: +420 226 004 444, email: zapa@zapa.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
osoby ucházející se o zaměstnání
Poskytuji podpisem tohoto dokumentu společnosti ZAPA beton a.s. souhlas se zpracováním
svých osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, fotografie, adresa trvalého
pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, kvalifikační předpoklady, přehled
dřívějších zaměstnání, rozsah a doba výkonu práce v jednotlivých činnostech, získané
vzdělání, absolvované kurzy, školení, certifikáty, jazykové dovednosti, další znalosti
a dovednosti, oblast působení, občanství a osobní zájmy za účelem účasti ve výběrovém
řízení.
Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje byly zpracovávány po dobu výběrového
řízení, tj. po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pozici, a poté ještě po dobu
maximálně šesti měsíců po skončení daného výběrového řízení.
Beru na vědomí, že v případě odvolání tohoto souhlasu skončí má účast v příslušném
výběrovém řízení, a to nezávisle na tom, v jaké fázi se toto výběrové řízení nachází.
Prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které jsem poskytl/a správci, jsou pravdivé a přesné.
Beru na vědomí, že v případě jakékoliv změny osobních údajů jsem povinen/a
bez zbytečného odkladu oznámit tuto změnu správci.
Podpis

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

Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje byly zpracovávány i po skončení
výběrového řízení po dobu jednoho roku za účelem zařazení do evidence uchazečů
do zaměstnání a informování o výběrovém řízení na pozici, která odpovídá mým
kvalifikačním předpokladům.
Podpis

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

Informace pro uchazeče o zaměstnání:
Beru na vědomí, že:
- mám právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání svých osobních údajů a na přístup
ke svým osobním údajům, které se mě týkají;
-

zpracování osobních údajů bude prováděno pomocí elektronického systému
poskytnutého společností LMC s.r.o.

-

mám právo na opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné
nebo neúplné;

-

mám právo na výmaz nebo omezení zpracovávání svých osobních údajů, pokud jsou
splněny podmínky dané právními předpisy;

-

mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají;

-

mám právo na přenesení svých osobních údajů k jinému správci;

-

vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou zpracovávány na základě mého souhlasu,
mám právo souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat;

-

pokud se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními
předpisy, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů.

V ..................................
dne ................................

Podpis

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

