PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU
KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K návrhu smlouvy číslo
Já, níže podepsaná(ý)
Jméno a příjmení:

Bytem:

Datum narození:

RČ:

(dále jen „klient")
uděluji tímto v souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy - návrh smlouvy číslo
pro případ uzavření smlouvy a též pro další zpracování týkající se výhradně výběrového řízení nebo-li
náboru o nové pracovní místo souhlas společnosti Filip Raškov ,JOB AUSTRIA. se sídlem ve Valticích,
ul. Petra Bezruče 591 , PSČ: 691 42, IČ: 75490188 (dále též „poskytovatel") ke zpracování svých
osobních údajů v následujícím rozsahu:
A.Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen
„Zákon") souhlasí s tím, aby informace a osobní údaje včetně rodného čísla, které a) sdělí poskytovateli
v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, a to i vpřípadě, že k uzavření smlouvy nedojde, b) sdělil
či sdělí a/nebo poskytovatel získal či získá při uzavření smlouvy a/nebo v době jejíhotrvání, byly
zpracovávány, shromažďovány a uchovávány manuálně i v informačních systémech poskytovatele
za účelem a) posouzení,zda vstoupit do jednání o smluvním vztahu s klientem, b) plnění práv
a povinností vyplývající ze smluvního vztahu, c) nabízení obchodu a služeb a d) ochrany práv a právem
chráněných zájmů poskytovatele, a dále používány pro potřeby poskytovatele. Souhlas sezpracováním
údajů zahrnuje jejich zpracování i v zahraničí. Klient uděluje poskytovateli souhlas s předáváním
osobních údajů včetněrodného čísla získaných v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a/nebo
při uzavření smlouvy a/nebo v době trvání smlouvy a jehozávazků společnosti Filip Raškov - JOB
AUSTRIA., jak v České republice, tak v jiných státech, a to za účelem, pro které je klient předal
poskytovateli, a souhlas, aby společnosti Filip Raškov - JOB AUSTRIA. tyto údaje dále zpracovávaly,
shromažďovaly auchovávaly v předaném rozsahu k účelům, pro které je klient předal poskytovateli. Výše
uvedené souhlasy uděluje klient na dobuneurčitou ode dne jeho udělení a též pro případ, že dojde k
uzavření smlouvy, ho klient uděluje na dobu trvání smlouvy a na dobu dalších 15 let od splnění veškerých
svých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo
způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze smlouvy
zaniknou jinak.
B.Klient souhlasí s pořízením kopie jeho občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu
a/nebo jiného dokladu. Klient uděluje poskytovateli souhlas k tomu, aby si veškeré údaje týkající se jeho
zaměstnání včetně výše mzdy (platu) u jím uvedeného zaměstnavatele ověřil. Klient souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení (reklamy), ledaže předem písemně oznámil poskytovateli, že si nepřeje,
aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.
C.Klient prohlašuje, že byl seznámen s tím, že poskytnutí výše udělených souhlasů je dobrovolné
a že byl poučen o právu na opravu osobních údajů, o právu přístupu k informacím o zpracování osobních
údajů ve smyslu § 12 Zákona a o právu požadovat vůči porušiteli Zákona opatření podle § 21 Zákona.
Podpisem tohoto prohlášení klient potvrzuje, že se svobodně a dobrovolně rozhodl, zda udělí souhlas
podle tohoto prohlášení.
V:

dne:

………………………………
podpis klienta

.......................................................................................................................................

