Obec Písečná
Písečná 123
790 82 PÍSEČNÁ

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
v souladu s § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici: Referent všeobecné správy

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:

Místo narození:

Státní příslušnost:

Číslo občanského
průkazu:

Místo trvalého pobytu:
Doručovací adresa:
Telefonní spojení:

E-mailová adresa:

 u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu

Datum:

Podpis uchazeče:

K přihlášce je nutno přiložit:
1. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
2. Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
3. Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Správcem Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce a jejich přílohách je obec Písečná,
Písečná 123, 790 82 Písečná, IČ 00303160.
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před
uzavřením pracovní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobní údaje nebudou dále předávány a ani zveřejňovány.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po
ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje skartovány.
Máte právo požádat obec Písečnou o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím obecního
úřadu Písečná, kontaktní údaje: podatelna@pisecna.cz, tel.: 584 423 122

