OSOBNÍ DOTAZNÍK
UNI HOBBY: ……………………. ……………..

(Vyplňte, prosím, strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.)

příjmení, jméno, titul ……..……………………………………………..rodinný stav....……………………………….
rodné příjmení .……………………………………všechna dřívější příjmení ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
rodné číslo …. ……………………..….místo narození ……….………………….okres . …………………………….
státní příslušnost ….. ….…..…………………………………………………………………………………………….
evidenční číslo OP/ číslo pasu……………………………………………………………………………………………
adresa současného trvalého bydliště ………………………………………………………………PSČ ………………
adresa přechodného bydliště ….………………………………………………………………....... PSČ ………………
telefon, na kterém jste k dosažení ….….………………………………………………………………………………..
ukončené vzdělání:

název školy a oboru

rok a způsob ukončení

základní ……………………………………………….………………………………………………………………….
střední …………………………………………………………………………………………………………………….
úplné střední ………………………………………………………………………………………………………………
vysokoškolské ……………………………………………………………………………………………………………
odborné kurzy s osvědčením …………………………………………………………………………………………….
znalost cizích jazyků
jazyk německý

částečně*

dobře*

velmi dobře*

jiný jazyk …………………. ……………… částečně*

dobře*

velmi dobře*

řidičské oprávnění skupiny …..…….. …….od …….………..
předchozí zaměstnání za posledních 5 let:
podnik – organizace (název a adresa)

uživatelská znalost práce s počítačem: ano – ne*
pracovní zařazení

od – do

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………….
současný zaměstnavatel
(název, adresa)

vykonávaná práce

od

……………………………………………………………………………………………………………………………..
evidence na Úřadu práce od ………………………………………………………………………………………........

Podnikáte nebo podnikal(a) jste? ANO – NE*

obor:

Jste osobou se změněnou pracovní schopností (ZPS)? ANO – NE*
Pobíráte důchod? ANO – NE*
Máte stanovené srážky ze mzdy ?

druh důchodu a datum vyměření:
ANO – NE*

Kým a v jaké výši?
U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn(a)?
Číslo bankovního konta

u banky

Byl/a jste soudně trestán(a)?
ANO – NE*
Jste v současné době vyšetřován(a)*, souzen(a)* - kde a kým?

v

ANO – NE*

Ochranné pracovní oblečení:
velikost oblečení (zaškrtněte)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

velikost obuvi č.
Uveďte kontaktní adresu a jméno, event. tel. číslo, kam lze podat zprávu v případě úrazu či jiné neočekávané události:

*nehodící se škrtněte
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Souhlasím s jejich případným ověřením a rovněž
souhlasím s případným vyžádáním referencí u předchozího zaměstnavatele.
Jsem si vědom(a) skutečnosti, že neúplnost či nepravdivost mnou uvedených údajů může mít za následek
skončení pracovního poměru a že změny, které nastanou v uvedených osobních údajích, jsem povinen(a) ohlásit
bez zbytečného odkladu písemnou formou vedoucí kanceláře na marketu UNI HOBBY.
Uchazeč o zaměstnání souhlasí s uvedením rodného čísla v pracovní smlouvě.
Uchazeč o zaměstnání bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s § 5 odst. 2 písm. b)
zákona 101/2000 Sb., jako nezbytné, aby subjekt údajů – uchazeč mohl vstoupit do jednání o smluvním vztahu.
V tomto případě je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů.
Neuspěje-li uchazeč o zaměstnání u přijímacího řízení, bude jeho vyplněný osobní dotazník skartován do dvou
dnů od rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
V případě přijetí zaměstnanec souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje uvedené v osobním dotazníku byly
zpracovávány k účelu evidence zaměstnanců, pro pracovní, mzdové a sociální účely a to manuálním i
automatizovaným způsobem.

V………………………….dne……………………..

…………………………………….
vlastnoruční podpis

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Úvodní informace
Společnost UNI HOBBY, a.s. zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s
nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“),
a to za stanovenými účely, způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.
Tato Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech
subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.
Správce osobních údajů
Společnost UNI HOBBY, a.s., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00, IČO: 247 11 594, vystupuje ve vztahu k osobním údajům uchazečů o zaměstnání
v právním postavení správce osobních údajů, který určuje účely a prostředky zpracování (dále také jen „Správce“).
Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a dalších skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření
k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti UNI HOBBY, a.s. (dále jen
„Směrnice“).
Uchazeči o zaměstnání jako subjekty údajů mají právo se na společnost UNI HOBBY, a.s. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a
uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:





písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce, Kontaktní místo pro osobní údaje;
elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: info@unihobby.cz;
telefonicky na tel. čísle: +420 224 247 154;
osobně na sídle centrály Správce, Kontaktním místě pro osobní údaje.

Zpracovatelé osobních údajů
Správce ve vztahu k osobním údajům uchazečů o zaměstnání smluvně nepověřil k dalšímu zpracování osobních údajů žádný jiný subjekt (zpracovatele).
Účely zpracování osobních údajů
Správce zpracovává vybrané osobní údaje uchazečů o zaměstnání za následujícími účely:

jednání o pracovní smlouvě a/nebo o jiném pracovněprávním vztahu.
Správce po ukončení jednání o pracovně právním vztahu, které nevedlo k uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o jiném pracovně právním vztahu, získané osobní údaje bez zbytečného
odkladu likviduje a dále je nezpracovává.
Právní tituly zpracování osobních údajů
Právním titulem ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování:

plnění smlouvy/ jednání o smlouvě.
Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:


manuální zpracování
motivační dopisy, životopisy (CV) uchazeče o zaměstnání – v listinné nebo elektronické podobě.

Rozsah zpracování osobních údajů
Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje uchazečů o zaměstnání:

adresní a identifikační údaje:
jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa;

popisné údaje:
ukončené vzdělání, odborná kvalifikace a předchozí zaměstnání.
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou ze Správce uloženy/ zpracovávány po dobu:


po dobu jednání o pracovní smlouvě.

Práva subjektů údajů
Uchazeči o zaměstnání jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:







právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování osobních údajů;
právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

