Meno a priezvisko: ..............................................., bytom: .....................................,
tel. č.: ........................., e-mail: .......................................

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Štefánikova 1318
905 01 Senica
e-mail: info@spms.sk
V Senici dňa .........................
Vec: Žiadosť

Žiadateľ: Meno a priezvisko: .................................., bytom ...................................., na
základe oznámenia o voľných pracovných miestach v spoločnosti Sociálny podnik mesta
Senica, s.r.o. (ďalej len „Sociálny podnik“), týmto prejavujem záujem o zamestnanie
v Sociálnom podniku a žiadam o zaradenie do databázy záujemcov o prácu.

S pozdravom
..................................................
Podpis

Prílohy:
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov

Žiadosť je potrebné podať Sociálnemu podniku mesta Senica, s.r.o., IČO: 53 478 495, so sídlom: Štefánikova
1318, 905 01 Senica, a to písomne na adresu jeho sídla: Štefánikova 1318, 905 01 Senica alebo elektronicky na emailovú adresu: info@spms.sk.
Žiadosť je možné podať Sociálnemu podniku mesta Senica, s.r.o., IČO: 53 478 495, so sídlom: Štefánikova 1318,
905 01 Senica, aj osobne na informácie Mestského úradu v Senici, so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica,
v zalepenej obálke s označením Sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o. ako adresáta.

Meno a priezvisko: ..............................................., bytom: .....................................,
tel. č.: ........................., e-mail: .......................................

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Štefánikova 1318
905 01 Senica
e-mail: info@spms.sk
V Senici dňa .........................
Vec: Písomný súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov
Meno a priezvisko: .................................., bytom ...................................., týmto ako
dotknutá osoba z dôvodu žiadosti o zaradenie do databázy záujemcov o prácu na základe
oznámenia o voľných pracovných miestach v spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
(ďalej len „Sociálny podnik“) v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov),
udeľuje súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov
obchodnou spoločnosťou: Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., IČO: 53 478 495, so
sídlom: Štefánikova 1318, 905 01 Senica, ako prevádzkovateľom, uvedených v životopise a
iných prílohách žiadosti o zaradenie do databázy záujemcov o prácu súvisiacich s hľadaním
práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti za účelom uloženia do databázy
záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v
žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.
Súhlas je daný dobrovoľne a je možné kedykoľvek ho odvolať, inak súhlas zanikne po
uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne
pre štatistické účely.
S pozdravom

..................................................
Podpis

