
 

 
PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU   

 
Já, níže uvedený mám zájem o zapojení do projektu č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331 s názvem  

Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života 
 
Mám zájem o pozici (požadované zaškrtněte) 
 
 –  SEO konzultant Grafik (DTP STUDIO)    Copywriter 
 

Jméno, příjmení, titul:  

Datum narození:  Místo narození: 
 

Státní příslušnost:  

Místo trvalého pobytu:  

Doručovací adresa:  

Telefonní spojení:  E-mailová adresa: 
 

 
 
K přihlášce je nutno přiložit: 

1. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 
(zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).   

 
 
 
Poučení: 
 
Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány osobní 
údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331, ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných 
podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách. 
 
Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu  s navýšením 
o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna 
následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět 
poskytovateli).  
 
Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a 
zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou 
uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím 
odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány. 
 
Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u 
zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto 
povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. 
 
Datum:          Podpis uchazeče: 
 


