DOTAZNÍK UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
Dátum
narodenia:
Vek:

Priezvisko,
meno,
titul:
Adresa trvalého
pobytu:
Telefón:
Ste evidovaný/á na úrade
práce,soc. vecí a rodiny?
Ak áno, kde a odkedy?
Najvyššie dosiahnuté
vzdelanie? Rok skončenia?
Druh školy?

Dnešný
dátum:

Kontaktná
adresa:

Rekvalifikácia? V akej
oblasti? Kedy?

Odborné školenia,
pobyty v zahraničí

U koľkých
zamestnávateľov ste
doteraz pracovali?

Aký hrubý plat si
želáte na novom
pracovisku?

Popíšte čo najpresnejšie
akú prácu by ste si priali
vykonávať?
Termín
možného
nástupu:

Čo by ste si nepriali mať
vo Vašej pracovnej náplni?
Ovladáte prácu
s počítačom? Aké
programy?

Ktoré jazyky a na akej
úrovni ovládate?
Vyhovuje Vám chodiť na
služobné cesty? Aj
viacdňové?

Máte
vodičský
preukaz ?

Aké remeslá mimo
svojej profesie
ovládate?

Vaše schopnosti a
spôsobilosti:

Vaše záľuby:

Obmedzenia, záväzky,
ktoré môžu ovplyvniť Váš
pracovný výkon alebo
disponovanie s časom:

Mená a kontakty
osôb, ktoré Vás
môžu doporučiť
(Nie Vašich
príbuzných):

Doterajšie zamestnania:
Názov zamestnávateľa

Doba
zamestnania
Roky od - do

Funkcia, pracovná náplň

Dôvod skončenia pracovného pomeru

Pokračovanie na 2. strane

Doterajšie zamestnania:
Názov zamestnávateľa

Doba
zamestnania
Roky od - do

Funkcia, pracovná náplň

Dôvod skončenia pracovného pomeru

VYHLÁSENIE:
Vyhlasujem, že som uviedol/a pravdivé informácie a som si vedomý/á toho, že každé skreslenie informácií môže ohroziť
moje prijatie alebo zotrvanie v zamestnaní vo Vašej firme.
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vyhlasujem, že som dobrovoľne poskytol/a svoje osobné
údaje uvedené v dotazníku prevádzkovateľovi: MEDICAL GROUP SK a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,
IČO 36460567, a to za účelom získania zamestnania.
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje v rozsahu tohto dotazníka, budú zaradené do databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorú vedie prevádzkovateľ, po dobu 6 mesiacov od ich poskytnutia a budú spracúvané len osobami, ktoré sú oprávnené
nakladať s osobnými údajmi. Po tejto dobe budú bezpečne zlikvidované. Osobné údaje prevádzkovateľ nezverejňuje,
nesprístupňuje a poskytuje ich tretím stranám len na základe osobitných zákonov. Cezhraničný prenos osobných údajov
prevádzkovateľ nevykonáva. Som si vedomý, že svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov môžem kedykoľvek písomne
odvolať.
Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva
uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. si
dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.
V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu,
že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
zo@eurotrading.sk
Váš podpis.........................................

