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Souhlas se zpracováváním osobních údajů 
 

poskytnutý v souladu s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
 
 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v Dotazníku uchazeče o zaměstnání a profesním 
životopise (dále jen osobní údaje) dávám výslovný společnosti Pro-Temp Plus spol. s r.o. se sídlem Vodičkova 
792/40, 110 00 Praha 1 IČ: 072 43 251 (dále jen Správce) k jejich: 

- uchovávání v personální databázi, 
- automatizované vyhledávání v personální databázi, 
- poskytování klientům Správce, pro které vyhledává vhodné zaměstnance k obsazení požadovaných pozic, 

a to za účelem dočasného přidělení mé osoby k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). 

 
Souhlasím, aby Správce zpracovával osobní údaje pro výše uvedený účel až do odvolání tohoto souhlasu. 
 
Prohlašuji, že jsem byl/byla Správcem řádně informován/informována o: 

- účelu zpracování osobních údajů, 
- době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
- rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 
- povaze automatizovaného zpracování osobních údajů, 
- příjemcích, kterým mohou být osobní údaje poskytovány, 
- totožnosti a kontaktních údajích správce a kontaktních údajích jeho pověřence pro ochranu osobních údajů 

a o svých právech: 
- kdykoliv tento svůj souhlas odvolat, 
- požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (právo být zapomenut), 

popřípadě omezení zpracování, 
- na přenositelnost údajů, 
- požadovat od Správce informace o příjemcích, kterým byly osobní údaje poskytnuty, 
- vznést námitku proti zpracování a podat stížnost u dozorového úřadu. 

 
 
Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. 
 
Jméno a příjmení:        dne: 
 
Podpis: 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Na závěr Vás prosíme, zda byste zde uvedli své osobní kontaktní informace, které můžeme v budoucnu použít 
v případě, že Vaše aktuální pracovní kontakty pozbydou platnosti.  

osobní e-mail:   

osobní telefon:  

Skype:  

jiné: 
 


