Adresát:
Město Hrušovany nad Jevišovkou
náměstí Míru 22
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

v souladu s § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici:
Povinné náležitosti přihlášky
Jméno, příjmení, případně titul uchazeče:
Datum narození
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu:
Doručovací adresa:
Číslo občanského průkazu:

(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

Telefonní spojení:
E-mailová adresa:
Datum:

Podpis uchazeče:

K přihlášce přikládám tyto povinné přílohy:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání, pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
uchazeče o zaměstnání

Jméno, příjmení, případně titul uchazeče:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:
(dále jen „Subjekt údajů”)
uděluje tímto Městu Hrušovany nad Jevišovkou se sídlem náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany
nad Jevišovkou, IČO: 00292877, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních
údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), a to za níže vedených
podmínek.
OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY NAD RÁMEC ZÁKONNÉHO ZPRACOVÁNÍ
doručovací adresa:
telefonní číslo:
e‐mail:
ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Doručovací adresa, telefonický kontakt a e‐mail budou sloužit pro usnadnění komunikace
mezi Subjektem údajů a Správcem po dobu výběrového řízení.
Tento souhlas je udělován do doby ukončení výběrového řízení nebo do odvolání souhlasu.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU,
VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce tímto informuje, že:
• kontaktní informace jeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny na stránce
https://hrusovany.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
ms-8247/p1=10175
• Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, změnu nebo aktualizaci, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
• Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat , aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
• Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým Úřad na ochranu
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Datum

Podpis Subjektu údajů

