SOUHLAS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný,
jméno, příjemní, titul: …………………………………………………..
adresa:…………………………………………………………………………….
tímto
poskytuji
společnosti
VODOS
s.r.o.,
se
sídlem
Legerova
21,
280 02 Kolín, IČ: 47538457, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 18281 níže uvedené informace a dobrovolně uděluji společnosti
VODOS s.r.o. jakožto správci
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
mých osobních údajů v rozsahu:
jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného
bydliště, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, telefonní číslo, emailová adresa,
podpis, údaje o vzdělání a kvalifikaci, údaje o dosavadním zaměstnání, životopis a další:
______________________
Osobní údaje předávám správci pro účely mé účasti v jakémukoli budoucímu
výběrové řízení nebo pro účely přímé nabídky práce.
Potvrzuji, že jsem byl ve smyslu článku 13 a článku 14 Nařízení 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 (GDPR) INFORMOVÁN, že:
a) mé výše uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost VODOS s.r.o., jako
správce. Kontaktní údaje správce jsou: VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín, email:
vodos@vodoskolin.cz, tel.: 321 737 171.
b) Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních
údajů je smluvní partner společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ: 63908298, se
sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, přičemž osobou oprávněnou zastupovat
pověřence pro ochranu osobních údajů u správce je osoba, která je vždy aktuálně
zveřejněna na webových stránkách: www.vodoskolin.cz (sekce „kontakty“).
c) Právním základem zpracování je můj souhlas.
d) Účelem zpracování je eventuální nabídka práce.
e) Osobní údaje nebudou předávány jinému správci, s výjimkou orgánů veřejné správy.
f) Není záměr předávat osobní údaje do třetích zemí.
g) Osobní údaje nebudou zpracovávány zpracovatelem.
h) Osobní údaje budou uchovávány v podobě listinné v dotazníku a v elektronické
databázi.
i) Ohledně osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a
profilování.
j) Osobní údaje bude správce uchovávat po dobu 1 roku od předání.
k) Prohlašuji, že všechny informace, které jsem správci poskytl, jsou pravdivé a úplné.
V případě změny poskytnutých údajů změnu správci oznámím. Beru na vědomí, pokud
se prokáže opak, bude správce oprávněn po mně požadovat náhradu veškeré škody,
která mu mým nepravdivým prohlášením následně vznikne.
l) Byl jsem poučen o svých právech, že mám právo:
- požadovat po správci bezplatný přístup k mým údajům za účelem kontroly a pořízení
kopie zpracovávaných osobních údajů,
- na jejich opravu,
- na omezení zpracování,

na uplatnění námitky nepřesnosti,
na přenositelnost osobních údajů (na mou žádost předat údaje jinému správci),
na výmaz po skončení zpracování nebo pominutí účelu zpracování,
podat stížnost dozorovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů.
m) Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat.
-

____________________
DATUM

____________________
PODPIS UCHAZEČE

