Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Mgr. Lenka Olivová
ředitelka DS Tovačov
Nádražní 94
751 01 Tovačov

V ......................... dne ..............

Věc: Žádost o přijetí do pracovního poměru

Vážená paní ředitelko,
žádám Vás zdvořile o přijetí do pracovního poměru na pozici ......................................
............................ (vypište, o jakou pracovní pozici máte zájem). Domnívám se, že
pro tuto pozici splňuji podmínku kvalifikace/délku praxe (nehodící se škrtněte).
Do pracovního poměru mohu nastoupit dne ....................., případně dle dohody.
Vaši odpověď očekávám do15 dnů na níže uvedené adrese, případně e-mailem na
adrese ...........................
Děkuji a jsem s pozdravem
..............................................
jméno a adresa zájemce

K žádosti přiložte požadované přílohy:
strukturovaný životopis (uveďte kontaktní údaje, přehled praxe, dosažené vzdělání)
souhlas s uchováním osobních údajů (formulář viz příloha)

SOUHLAS S UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů)

Zájemce, zájemkyně:
Titul, jméno, příjmení: ...……………………………… narozen(a): ………………….…...
bytem……………………………………………….…………………………………………..
vyslovuji souhlas s uchováním svých následujících osobních údajů: datum
narození, telefon, bydliště, adresu elektronické pošty, dosažené vzdělání a přehled
předchozí praxe*, za účelem zařazení do evidence zájemců o zaměstnání v Domově
pro seniory Tovačov, p.o.
Tyto osobní údaje mohou být uchovány v písemné i elektronické podobě v
evidenci zájemců o zaměstnání, a to po dobu tří let.
Beru na vědomí, že:
9 svůj souhlas mohu kdykoliv v průběhu uvedeného období odvolat, a tím
budu vyřazen(a) z evidence zájemců o zaměstnání v Domově pro seniory
Tovačov, p.o.
9 po uplynutí uvedeného období, nebo v případě odvolání mého souhlasu,
výše uvedené údaje mi budou na mou žádost vydány, v opačném případě
skartovány a vymazány z elektronické evidence
Uvedené údaje poskytuji dobrovolně, na základě svobodné vůle a nebyl na mne
činěn žádný nátlak. Je mi známo právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva
stanovená zákonem o ochraně osobních údajů.

V

dne:
podpis uchazeče

* - informace, které neposkytnete, škrtněte

