
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH Ú
DL

V souladu se zněním Zákona o ochran
uvedený uchazeč - uchazeč
elektronickou poštou na adresu 

GBARD HOLDING s.r.o. 
Přímá 1650/15                           
150 00 - Praha 5  

a odesláním poskytuji souhlas s použitím osobních údaj
účely interního zpracování a uchování v personální databázi. Dále vyjad
poskytnutím svých údajů třetím stranám 
životopise uvedených a to vč

     Dále souhlasím, aby osobní údaje byly intern
dlouhou k a byly v rozsahu nezbytn
společnosti, a to na dobu 10
životopisu s tím, že tento souhlas 
pokud nedojde k jeho odvolání písemnou formou

 

V ............................ dne : .....................

 

Příjmení a jméno : ...................

Rodné číslo : .......................................................

Trvale bytem : .....................................................

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

Email : ..................................................................

     

 

1 

 

 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH Ú

LE ZÁKONA č. 101/2000 Sb. 

ním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 
uchazečka o zaměstnání, odesílám svůj životopis s osobními údaji 

elektronickou poštou na adresu společnosti : 

                           IČ: 28948327 

souhlas s použitím osobních údajů, obsažený
ely interního zpracování a uchování v personální databázi. Dále vyjad

ů třetím stranám a to i za účelem ověření veškerých skute
životopise uvedených a to včetně jejich kontroly pravosti u vystavitele

, aby osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytn
byly v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu výše uvedené 

10 let. Uchazeč - uchazečka souhlasí při zaslání svého 
tento souhlas se automaticky prodlužuje vždy o další ro

pokud nedojde k jeho odvolání písemnou formou. 

..... dne : ..................... 

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

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

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

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

...............................................................             _______________________

              Vlastnoruční podpis

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH Ú DAJŮ 
 

. 101/2000 Sb. tímto já, níže 
j životopis s osobními údaji 

, obsažených v životopise, pro 
ely interního zpracování a uchování v personální databázi. Dále vyjadřuji souhlas s 

ěření veškerých skutečností v 
kontroly pravosti u vystavitele.  

 zpracovávány po dobu nezbytně 
výše uvedené 
ři zaslání svého 

se automaticky prodlužuje vždy o další roční období, 

_______________________ 

ční podpis - celým jménem   


