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      Přihláška 

 do výběrového řízení 
 

Přihláška do výběrového řízení 
na obsazení pracovního místa 

v rámci Úřadu městského obvodu Martinov 

č. 3/2021 
 

 

Druh práce/odbor: (prac. místo) 
  

Titul, jméno a příjmení:  

Datum a místo narození:  

Státní příslušnost:  

Adresa trvalého pobytu: 
 

Korespondenční adresa: 
(pokud je odlišná od adresy trvalého 
pobytu) 

 

Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu) 
 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Martinov zpracovává vaše identifikační údaje, údaje o vaší trestní 
bezúhonnosti pro plnění svých zákonných povinností. 
Proti zpracování na základě oprávněných zájmů statutárního města Ostrava, ÚMOb Martinov máte právo kdykoli podat 
námitku. Více informací o zpracování včetně vašich práv, naleznete na www.martinov.ostrava.cz v sekci GDPR. 

 

 

Primárně z jakého zdroje jste se 
dozvěděl/a o tomto pracovním 
místě:  

 

Prosím vyberte odpovídající 
možnost 
 

 

a) z inzertního portálu:…………………………………… 

b) z inzerce Úřadů práce 

c) z webových stránek Magistrátu města Ostravy 

d) z jiného zdroje 

 

 

Datum: 

 

 

…………………………….. 
podpis přihlášky uchazečem 

*Kontakt:  

 

ANO / NE (telefonní číslo): 
 
ANO / NE (email): 

http://www.martinov.ostrava.cz/
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*Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky): 
 

Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – Statutárnímu městu Ostrava, MOb Martinov 

sídlem Martinovská 3154/23, 723 00  Ostrava - Martinov, IČO: 00845451, v rozsahu poskytnutí kontaktu ( e-mail, 

telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování. 
Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
byl jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, 
naleznu na stránce www.martinov.ostrava.cz v sekci GDPR. 

Kontaktní údaje správce: Statutární město Ostrava, Mob Martinov adresa: Martinovská 3154/23, 723 00  Ostrava - 
Martinov, e-mail: posta@martinov.ostrava.cz. 

Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Dagmar Lapešová, DiS., e-mail: dlapesova@martinov.ostrava.cz, tel. 

kontakt: +420 599 423 105. 

Účelem zpracování poskytnutých kontaktních údajů je rychlá, efektivní komunikace v rámci předmětného výběrového 
řízení. Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům. 
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu realizace předmětného výběrového řízení 
a následně budou uloženy po dobu 5 let. 

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení 
na adresu správce – statutárního města Ostravy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na 
souhlasu před jeho odvoláním.  
 

 

……………………………………………………………… 

podpis uchazeče k souhlasu s poskytnutím osobních údajů                
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