Spilatex, s.r.o. Ku Bratke 5, 934 05 Levice, Tel.: 036 / 633 23 22
OSOBNÝ DOTAZNÍK
Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov spoločnosti
Spilatex, s.r.o.., Ku Bratke 5, IČO: 35 932 139 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže
spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v zaslanom životopise (meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa, fotografia, vzdelanie, pracovné skúsenosti) s cieľom výberového konania na obsadenie
pracovného miesta u prevádzkovateľa.
Osobne údaje , ktoré ste nám poskytli budú spracúvané v našej spoločnosti výlučne pre potreby evidencie uchádzačov
o zamestnanie po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu a následne budú zlikvidované.
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú
adresu, na ktorú je zasielaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.spilatex.sk v časti Osobné
údaje.

Priezvisko: ……………………………………… Meno: …………………………………….
Bydlisko: ………………………………………………………………………………………..
Dátum narodenia: ………………………..

Telefón: ………………………………….

Posledné zamestnanie:
Od ……………………… do …………………….. ako…………………firma……………….
Prax v textilnej prevádzke: Od ……………. do ……………… prevádzka ………...………
Nezamestnaný od: ……………………………
Máte ukončené odborné vzdelanie (učilište, stredná škola)?*

áno/nie

Ak áno, uveďte názov školy a odbor ? ………………………………………………………….
Môžete pracovať na rizikovom pracovisku (hluk)?*

áno/nie

Pracovali ste už vo výrobe na strojoch?*

áno/nie

Pracovali ste už v kolektíve?*

áno/nie

Z akého dôvodu sa uchádzate o prácu u nás:...…………………………………………………
Môžete pracovať na 3 prípadne 4 zmeny ? *

áno/nie

Máte možnosť dochádzky do práce pri 3 prípadne 4-zmennej prevádzke ?*

áno/nie

/* Nehodiace sa škrtnúť
Platné osvedčenia (VZV, vyhl. § 21, 22, 23, iné + prax): ............................................................
.......................................................................................................................................................
Poznámka: ………………………..……………………............
Levice, dňa: …………………....……………

Výška: ............. cm
Podpis: ….........……………...

