DOTAZNÍK UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
Osobné údaje
Krstné meno

Priezvisko

Ulica

Dátum narodenia

Bydlisko

Miesto narodenia

Telefónne č.
E-mail

Rodinný stav

slobodný/á
ženatý/vydatá

Deti

áno

[

]

nie

Uchádzam sa o pozíciu
-

Uchádzam sa na základe inzerátu pracovného miesta
(Uveďte inzerát s ponukou pracovného miesta)

Vzdelanie a odborná príprava
Aké máte ukončené odborné vzdelanie?

(tu uveďte študijný odbor, prosím)

Základná škola
Stredná škola
Stredné odborné učilište
Stredná škola technická
Stredná škola obchodná
Vysoká škola
Iné

Ďalšie vzdelávanie
Zúčastňovali ste sa popri svojej pracovnej činnosti aj na školeniach?

(špecifikujte, prosím)

Manažment/Vedenie
Osobné zručnosti
Jazyky
Bezpečnosť práce
Marketing/Predaj/Nákup/Logistika/Výroba
Financie a účtovníctvo
Manažment kancelárie / Sekretariát / Asistencia
Výpočtová technika / Internet / Multimédiá
Technické vzdelávania
Projektové manažérstvo
Žiadne ďalšie vzdelávanie (prečo?)
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Jazykové znalosti
Ktoré jazyky ovládate?

Jazyk

Stredne
pokročilý/á

Plynulo

Nemčina
Taliančina
Angličtina
Francúzština

Základné
znalosti

Ďalšie jazyky

Plynulo

Slovom

Slovom

Písmom

Písmom

Slovom

Slovom

Písmom

Písmom

Slovom

Slovom

Písmom

Písmom

Slovom

Slovom

Písmom

Písmom

Stredne
pokročilý/á

Základné
znalosti

Znalosti výpočtovej techniky
Ktoré programy ovládate?

Programy

Pokročilý/á

Dobré znalosti

Základné
znalosti

Programy

Word

MS Project

Excel

Outlook

Access

Internet

Power Point

Multimédiá

Kresliace programy

Programovanie

Iné

Iné

Pokročilý/á

Dobré znalosti

Základné
znalosti

Doterajší zamestnávatelia, príp. činnosť
(uveďte minimálne posledných 2 zamestnávateľov s obdobím a opisom doterajšej činnosti)

od

do

Zamestnávateľ

Činnosť

1
2
3

Dôvod zmeny zamestnania
A Pracovisko
B Pracovný čas
C Rozsah úloh
D Odmeňovanie
E Rodinné dôvody
F Iné dôvody
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Plány v zamestnaní
Aký je váš cieľ v zamestnaní na nasledujúce roky? V čom spočívajú vaše silné stránky? Čo očakávate od nás?

Najskorší možný termín nástupu
dňa

Záľuby/Voľný čas

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Vážená/Vážený
Podnik Intercable GmbH spracováva Vaše uvedené údaje za účelom výberu personálu podľa zákona 196/2003. Týmto vás informujeme, že
budeme Vaše uvedené údaje spracovávať aj v papierovej forme, ako aj elektronicky.
Vaše údaje sa budú spracovávať výlučne za účelom výberu personálu, ako je to upravené vnútropodnikovým predpisom.
Tak, ako je to upravené v Zákone o ochrane údajov 196/2003, si môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva podľa čl. 7, ktorý nájdete v prílohe (čl. 7
je pripojený). Vlastníkom údajov je podnik Intercable GmbH, osoba zodpovedná za ochranu údajov je pán Peter Rech.

Bruneck, dňa ____________________

Peter Rech
nečitateľný podpis

Súhlas:
Týmto vyhlasujem, že som dostal Informačný list podľa čl. 13 Zákona 196/2003 spolu s kópiou čl. 7, a že súhlasím so spracovaním svojich údajov,
aj citlivých údajov.

Bruneck, dňa ____________________

Podpis

____________________
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Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Čl. 7
Právo na prístup k osobným údajom a iné práva

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

1. Dotknutá osoba má právo dostať informácie o tom, či
existujú údaje, ktoré sa jej týkajú, aj vtedy, ak ešte nie sú
uložené; ďalej má právo, aby jej tieto údaje boli
sprostredkované v zrozumiteľnej forme.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

2. Dotknutá osoba má právo na informáciu
a) o pôvode osobných údajov;
b) o účele a spôsoboch spracovania;
c) o použitom systéme, ak sa údaje spracovávajú
elektronicky;
d) o najdôležitejších údajoch na identifikáciu držiteľa
práva, zodpovedných osôb a zástupcu, určeného v zmysle
článku 5 odseku 2;
e) o osobách a kategóriách osôb, ktorým môžu byť osobné
údaje sprostredkované, alebo ktoré o nich môžu získať
vedomosť ako na území štátu určení zástupcovia, ako
zodpovedné osoby alebo ako splnomocnenci.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

3. Dotknutá osoba má právo
a) žiadať aktualizáciu, opravu alebo, pokiaľ má záujem,
doplnenie údajov;
b) žiadať, aby protiprávne spracované údaje boli
vymazané, anonymizované alebo zablokované; toto platí aj
pre údaje, ktorých uchovávanie nie je potrebné na účely,
kvôli ktorým boli zhromaždené alebo neskôr spracované;
c) dostať potvrdenie o tom, že postupy, uvedené pod
písmenami a) a b), aj čo sa týka ich obsahu, boli oznámené
tým, ktorým boli údaje postúpené, alebo u ktorých sa
spracovávali, pokiaľ sa toto neukáže ako nemožné, alebo
pokiaľ by vynaložené prostriedky neboli neprijateľne
vysoké v pomere k chránenému právu.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

4. Dotknutá osoba má právo sa celkom alebo čiastočne
a) z legitímnych dôvodov brániť spracovaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, aj ak tieto údaje zodpovedajú
účelu zberu;
b) brániť spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
ak sa toto spracovanie vykonáva za účelom zasielania
reklamného materiálu alebo priameho predaja, kvôli
výskumu trhu alebo prieskumu verejnej mienky alebo kvôli
obchodným informáciám.

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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