Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Přihláška k výběrovému řízení na obsazení volného pracovního místa

Název výběrového řízení:

Jméno, příjmení, titul:

Datum a místo narození:

Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu:

Kontaktní adresa: (pokud je odlišná od
adresy trvalého pobytu)

E-mail:

Telefonní kontakt:

Přiložené doklady vyznačte:
o
o
o

strukturovaný životopis, motivační dopis,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění,

o

ostatní ………………………………………………………………………………………………….

Datum:

……………………………..

Podpis:

……………………………..
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Informační povinnost správce
Vaše osobní údaje v rozsahu dle přihlášky a životopisu jsou potřebné pro účely výběrového
řízení na obsazení volného pracovního místa.
Správcem osobních údajů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové je Univerzita Karlova,
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208.
Tyto údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k provedení výběrového řízení na
nyní obsazovanou pozici, nejdéle po dobu 6 měsíců.
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení v evidenci uchazečů
Přejete si, abychom Vás i po ukončení výběrového řízení nadále vedli v evidenci uchazečů a
měli možnost se na Vás obrátit v dalších výběrových řízeních na stejnou nebo podobnou
pozici?
Prosím zaškrtněte:
Ano, přeji si být veden/a v evidenci
Ne, nepřeji si být veden/a v evidenci
Tento souhlas udělujete na dobu 2 roky a můžete jej kdykoli i před uplynutím této
doby odvolat.
To můžete učinit zasláním e-mailu na adresu podatelna@faf.cuni.cz.
Dále máte právo
• požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
• požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich
zpracování,
• požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena
oprávněnost výše uvedených námitek,
• podat stížnost u dozorového úřadu.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro
ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.
Seznámil/a jsem se s připojenou informací o zpracování osobních údajů.
V ................................................ dne ......................................
podpis uchazeče
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