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PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Název pozice:  

 

Povinné náležitosti přihlášky 

 

Jméno a příjmení, titul uchazeče:  

 

 

 

 

Datum a místo narození uchazeče: 

 

 

 

Státní příslušnost uchazeče: 

 

 

 

Místo trvalého pobytu uchazeče: 

 

 

Doručovací adresa (pokud je odlišná 

od místa trvalého pobytu): 

 

 

 

Telefonní číslo: 

 

 

E-mail: 

 

 

Číslo občanského průkazu nebo 

číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana: 

 

 

 

K přihlášce je nutno přiložit: 

▪ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  

a o odborných znalostech a dovednostech  

▪ originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad 

příslušného státu)  

▪ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

▪ podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Čestně prohlašuji, že splňuji požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení. 
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Datum a podpis uchazeče: 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Správce osobních údajů: SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 621 80 444,  

K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice, ID datové schránky: ip2k7p5  

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby SENIOR Otrokovice, p.o. v souvislosti s možností nabídnout mi 

v budoucnosti zaměstnání, zpracovávala mé osobní údaje pro následující účel: 

• Uchování mých osobních údajů uvedených v Žádosti o zaměstnání a v Životopise 

v evidenci uchazečů o zaměstnání u SENIORU Otrokovice, p.o. za účelem možné budoucí 

nabídky zaměstnání touto organizací.  

o Souhlas uděluji na dobu 1 roku od zařazení do evidence. 

o Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu 

příjemci.  

Máte právo: 

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným na adresu správce osobních 

údajů,  

b) požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům,  

c) požadovat vymazání Vašich osobních údajů,  

d) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně na adrese správce osobních údajů. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora 

uvedený účel. 
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Příjmení a jméno uchazeče:……………………………………………………… 

 

Podpis uchazeče:…………………………………………………………………. 

 

 

 V ………………….    dne …………………… 
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