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OSOBNÍ DOTAZNÍK 

uchazeče o zaměstnání 

Osobní údaje 
Příjmení, jméno Trvalé bydliště 
  

Telefonní číslo*                                   Kontaktní adresa  

Email*  

Vzdělání 
Stupeň vzdělání Druh školy, adresa, obor Rok ukončení 

Základní   

Vyučen   

Střední s maturitou   

Vyšší odborné   

Vysokoškolské   

Postgraduální   

Nedokončené vč. současného studia 

Jazykové znalosti, kurzy, řidičský průkaz, ostatní zkoušky 
Uveďte druh a stupeň  

  

  

  

  

Průběh předchozích zaměstnání 
Název a sídlo zaměstnavatele Pracovní zařazení Od  -  do Počet let 
    
    
    
    
    

Ostatní údaje 
Jakou pracovní pozici byste rád(a) zastával(a)? *  

Požadovaná měsíční hrubá mzda? *  

Možný termín nástupu?  

  

  

* Dobrovolné údaje 
 
Prohlašuji, že jsem nic nezamlčel a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.  
Nedílnou součástí tohoto dotazníku je formulář „Informace Správce pro subjekt osobních údajů o zpracování osobních údajů“. 
 
 
 
 
V ______________ dne ___________   Podpis uchazeče _______________________ 
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INFORMACE SPRÁVCE PRO SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

Jméno a příjmení:   __________________________________________________________________ 
 
Datum narození:     _______________ Trvalý pobyt:    ______________________________________ 
 
(dále jen jako „Subjekt osobních údajů“) 
 
svým podpisem stvrzuje, že jej Zemědělské družstvo Dolní Újezd, IČ 00129488 se sídlem Dolní Újezd 
471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle (dále jen jako „Správce“), jakožto správce osobních údajů, řádně 
informoval: 
 
a) o tom, že v souvislosti s jeho smluvním vztahem ke Správci bude shromažďovat a zpracovávat 

jeho osobní údaje, 
b) o rozsahu, účelu a právních základech zpracování, o osobách pověřených zpracováním, o způsobu 

a prostředcích zpracování, o osobách, které budou mít k těmto údajům přístup, 
c) o oprávněných zájmech a ochraně majetku Správce, o době zpracování osobních údajů Subjektu, 

zejména se jedná o údaje zaznamenané při monitorování vybraných pracovišť v rozsahu 
povoleném zákonem (záznamy z kamerových systémů, informačních systémů), 

d) o právu na přístup k osobním údajům, 
e) o právu na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, 
f) o právu vznést námitku proti zpracování,  
g) o právu na přenositelnost 
h) o právu podat stížnost u dozorového úřadu Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7, 
i) o právu nahlížet do vnitřního předpisu o Zpracování a ochraně osobních údajů s účinností od 

25.5.2018, 
j) o skutečnosti, že nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme v úmyslu předat 

Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou 
automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování, 

k) o tom, že jako Subjekt osobních údajů jste povinen předávat Správci osobní údaje pravdivé, 
přesné a aktuální. V případě jejich změny jste povinen změnu neprodleně Správci oznámit. 

 

Kontaktní osoba Správce: Kateřina Hálková, telefon: 461 352 115, email: halkova@du.lit.cz 

Tento  dokument  se  vyhotovuje  ve  dvou  vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Subjekt osobních údajů a jedno Správce. 

 

PROHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Subjekt osobních údajů prohlašuje, že se seznámil s touto informací a že jí převzal, což stvrzuje svým 
podpisem. 
 
V ___________________ dne _____________  
                                                                   Podpis    _________________________________ 
 

http://www.zddu.cz/
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