OSOBNÍ DOTAZNÍK

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 162
326 00 PLZEŇ

Osobní číslo

Útvar
Příjmení, jméno, titul
Rodné, předchozí příjmení
Místo narození

RČ

Datum narození

Rodinný stav

Státní příslušnost

č. OP, vydal

ZPS

TZP

Zdravotní pojišťovna

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ

Telefon

Korespondenční adresa včetně PSČ

Telefon

Adresa příbuzných (známých), na kterou má být v případě mimořádné události podána zpráva
Vzdělání a kvalifikace
Druh školy

Obor

Ukončení
(DD.MM.RRRR)

Druh zkoušky

Základní
Střední

- odborné
- úplné
- úplné odborné
- vyšší odborné
Vysokoškolské
Postgraduální
Kursy, školení, stáže
Jazykové znalosti
Jazyk

Stupeň znalosti (pasivní, všeobecná, odborná, tlumočník)

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

Druh zkoušky

Průběh dosavadního zaměstnání a jiných činností (př. mateřská dovolená, vojenská služba , podnikatelská činnost aj.)
Zaměstnavatel

Zařazení

Od - do (DD.MM.RRRR)

Rodinní příslušníci a ostatní vyživované osoby
Příjmení, jméno

Rodné číslo

Datum narození

Zaměstnavatel

Příbuz. poměr

Zdravotní stav
Důchod:

Ano - ne

Druh

Stanovené srážky z platu: Ano - ne

Kč

Od (DD.MM.RRRR)

Druh

Je proti Vám vedeno soudní trestní řízení, nebo máte zákaz činnosti? Ano - ne Důvod

na můj účet vedený u

Žádám o bezhotovostní výplatu platu od data
peněžního ústavu

druh účtu

číslo účtu

kód banky

specifický symbol

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a), že veškeré škody vzniklé organizaci
uvedením nesprávných či neúplných údajů, popř. nenahlášením jejich změny, plně nahradím.
Zaměstnanec prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů
(dále jen „ZZOÚ“) a ve smyslu čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“ nebo
„GDPR“) informován o zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovním poměrem a bere na vědomí, že zaměstnavatel jím
poskytnutá data bude zpracovávat po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru, v návaznosti
na uvedené byl zaměstnanec zároveň informován o svých právech plynoucích z ustanovení §§ 12 a 21 ZZOÚ a GDPR.

Místo

Datum

Podpis zaměstnance

Datum

Personální oddělení

