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DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 

 
Příjmení, jméno, titul:              

 

Kontaktní údaje: 

telefon:           e-mail:        

 

Mám zájem o pracovní pozici: 

 
 

Vzdělání a kvalifikace 
 Název školy Obor Rok ukončení Druh zkoušky 

Základní     

S
tř

ed
n

í 

-odborné     
-úplné     
-úplné odborné     
-vyšší odborné     

Vysokoškolské     
Postgraduální     
Kursy, školení, stáže     

Jazykové znalosti 
Jazyk Stupeň znalosti (hovorově, písemně, obojí) Druh zkoušky 

   

   

   
   

Odborné znalosti a dovednosti 
(práce s počítačem, řidičský průkaz, státní zkoušky, certifikáty) 

 

Průběh dosavadního zaměstnání 
Zaměstnavatel Od - do Zařazení 

   

   

   

   

   

   

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

 

 
               

Podpis uchazeče, datum         Za SWISS MED CLINIC s. r. o.  
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Informace pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti SWISS MED CLINIC s. r. o. 
 

Vyplněním tohoto dotazníku uchazeč o zaměstnání uděluje společnosti SWISS MED CLINIC s. r. o. souhlas k tomu, aby 

v dotazníku uvedené osobní údaje byly společností SWISS MED CLINIC s. r. o. zpracovávány pro níže uvedený účel a za 

níže uvedených podmínek. 

Předmětné osobní údaje budou zpracovávány: 

a) v souladu s ust. čl. 6 odst. 1, písm. b) NAŘÍZENÍ 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); 

b) výlučně v souladu s platnou právní úpravou, korektně a transparentně; 

c) výlučně v souvislosti s jednáním o případném uzavření pracovněprávního vztahu mezi uchazečem o zaměstnání 

společností SWISS MED CLINIC s. r. o., a poté při přípravě veškerých souvisejících pracovněprávních dokumentů, 

dojde-li k tomu; 

d) po dobu nezbytnou k zjištění, zda dojde k uzavření pracovněprávního vtahu, či nikoli; zařazení osobních uchazeče 

o zaměstnání údajů do databáze uchazečů o zaměstnání může být provedeno pouze na základě jeho výslovného 

souhlasu. 

Předmětné osobní údaje: 

a) nebudou předávány třetím osobám, vyjma lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby v souvislosti s vyšetřením 

zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání ve smyslu platných právních předpisů; 

b) budou řádně chráněny před zneužitím či vyzrazením neoprávněným osobám; 

c) budou zpracovávány ve sdělené podobě, nebudou bez souhlasu subjektu údajů pozměňovány; 

d) nebudou jakkoli profilovány či strojově zpracovávány; 

e) nebudou užívány za účelem zasílání obchodních sdělení. 

Uchazeč o zaměstnání má právo: 

a) kdykoli bez nákladů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; tento souhlas nelze s ohledem na platnou 

právní úpravu odvolat poté, kdy došlo k uzavření pracovněprávního vztahu; odvoláním souhlasu před uzavřením 

pracovněprávního vztahu způsobí uchazeč o zaměstnání nemožnost uzavření takového právního vztahu (případná 

odpovědnost uchazeče o zaměstnání je upravena zákonem); 

b) na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, sdělení rozsahu zpracování jím sdělených osobních údajů a dalších 

souvisejících skutečností; 

c) na opravu nesprávných osobních údajů; 

d) na výmaz osobních údajů (v souladu s bodem a)); 

e) na omezení zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou; 

f) přenositelnost svých osobních údajů v nezbytném rozsahu. 

Dojde-li k uzavření pracovněprávního vztahu mezi uchazečem o zaměstnání a společností SWISS MED CLINC s. r. o., 

dojde ke změně právní báze zpracování osobních údajů, o čemž bude subjekt údajů poučen. 

 


