DOTAZ
DOTAZNÍK
UCHÁD
UCHÁDZ
ÁDZAČA O ZAMESTNANIE

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:

Titul:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Štátna príslušnosť:

Národnosť:

Rodné číslo:

Číslo OP:

Trvalé bydlisko:
Prechodné bydlisko:
Rodinný stav:

Pohlavie:

Mobil:

Pevná linka:

E-mail:
Číslo účtu v tvare IBAN:

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výška:

Váha:

Počet detí a ich vek:
Aký je váš zdravotný stav?

Ste fajčiar?

Názov zdravotnej poisťovne:
Ste držiteľom Európskeho preukazu zdravotného poistenia?
Kedy môžete začať pracovať?
Ako dlho chcete zostať v Nemecku?
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Aké je vaše súčasné zamestnanie?
Aká je vaša predstava o finančnom ohodnotení (v Eur/deň)?
Ste poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku?

VZDELANIE

Druh školy
Základné

Odbor

od-do

Rok ukončenia

_______________________________________________________________

Stredoškolské _______________________________________________________________
Vysokoškolské _______________________________________________________________
Iné vzdelanie _______________________________________________________________

KURZY A ŠKOLENIA

Názov

Organizátor

od-do

záverečná skúška

1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Stupeň 1 - 6
Nemecký jazyk _______________________________________
Iné jazyky ___________________________________________

1- základy
2- pasívne (čítanie)
3- pokročilá
4- aktívne (slovom aj písmom)
5- odborná terminológia
6- preklady a tlmočenie

Kde ste aktívne tento jazyk používali? _____________________________________________
____________________________________________________________________________
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POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
Program

Stupeň 1 - 4

WORD
EXCEL
ACCESS

Program

Stupeň 1 - 4

INTERNET
OUTLOOK

1 -vôbec nie
2 -málo
3 - dobre
4- expert

INÉ ZNALOSTI
Vodičský preukaz: (áno, nie)

Skupina:

Vodičská prax: (dobrá, uspokojivá, malá, žiadna )
Živnostenský list: (áno, nie )

Činnosť:

ZÁUJMY
Aké sú Vaše koníčky? _________________________________________________________
PRIEBEH POVOLANÍ - doterajšie zamestnanie (začnite s posledným)
Názov spoločnosti ________________________________ od - do_______________________
Pozícia ________________________________________
Dôvod ukončenia_________________________________
Náplň práce___________________________________________________________________
Názov spoločnosti _______________________________ od – do________________________
Pozícia _______________________________________
Dôvod ukončenia________________________________
Náplň práce ___________________________________________________________________

DODATOČNÉ OTÁZKY
Ak ste už pracovali ako opatrovateľka alebo zdravotná sestra, uveďte kde a ako dlho?
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Aké sú vaše silné stránky? ________________________________________________________
Aké sú vaše slabé stránky? _________________________________________________________
Prečo chcete pracovať v zahraničí?___________________________________________________
Je proti Vám vedené trestné konanie?_________________________________________________
Bráni Vám zdravie vykonávať nejakú činnosť? __________________________________________
Kde ste sa stretli s našou ponukou? __________________________________________________

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú vyplnené pravdivo.

V ..............................................

Dátum: ..................................... Podpis: ........................................

Uchádzač o zamestnanie týmto dáva súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, údaje trvalého bydliska alebo prechodného bydliska, číslo občianskeho preukazu,
rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, rodinný stav, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) v spojení s § 5 písm. e) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vyhodnotenia osobného dotazníka, evidencie uchádzačov o zamestnanie a
vypracovania potrebných dokumentov potrebných ku vzniku prípadného pracovnoprávneho pomeru.
Zároveň týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov nad rámec právneho základu v
rozsahu: číslo osobného účtu, email, telefónne číslo, fotografická snímka, biometrické údaje.
Súhlas sa udeľuje pre účely: poukázanie mzdy na účet, zasielanie zostáv emailom, ochrana osôb a majetku prevadzkovateľa, pre
evidenciu dochádzky zamestnanca u prevádzkovateľa.
Predmetné osobné údaje budú uchované a spracovávané prevádzkovateľom po dobu: do ukončenia pracovného pomeru,
zákonného spracovania osobných údajov.
Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné dosiahnuť účel spracúvania osobných údajov podľa predchádzajúcej vety.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas uchádzača o zamestnanie v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Uchádzač o zamestnanie týmto potvrdzuje, že pred poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov bol informovaný o tom,
že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
E-mail:

Euromedium
FO zapísaná v registri daňového informačného systému
Svätotrojičné námestie 10, 963 01 Krupina
40539423
+421905373081
euromedium.mzdy@gmail.com
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