ČESKÁ REPUBLIKA POLSKO RUMUNSKO RUSKO SLOVENSKO
DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001

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 profesním životopise a v tomto Souhlasu (dále jen
osobní údaje) dávám výslovný souhlas společnosti DRILL B.S., spol. s.r.o. se sídlem Národní 1009/3, 110 00
Praha 1, IČ: 273 84 462 (dále jen Správce) k jejich:
- uchovávání v personální databázi a jejich sdílení s ostatními společnostmi skupiny DRILL (QUICKSOURCE
spol. s r.o. a Pro-Temp Plus spol. s r.o.),
- automatizované vyhledávání v personální databázi,
- poskytování klientům Správce, pro které vyhledává vhodné zaměstnance k obsazení požadovaných pozic,
a to za účelem zprostředkování zaměstnání, či jiného obdobného pracovněprávního vztahu, pro mou osobu.
Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání 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:

DRILL B.S., spol. s r.o.
Budova Akademie věd ČR
Národní 1011/7
110 00 Praha 1

IČ: 273 84 462
DIČ: CZ273 84 462

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 4907914001/5500
IBAN: CZ25 5500 0000 0049 0791 4001
SWIFT: RZBCCZPP

tel.: +420 723 417 777

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115459.

e-mail: info@drill.cz
www.drill.cz

