Příjmení, jméno, titul zaměstnance:

Agentura STUDENT s. r. o.
Hráského 2231/25
IČ: 25114841

Datum narození:

Místo narození:

Nepovinné osobní údaje.
Zaměstnanec (subjekt údajů) je Agenturou STUDENT s.r.o. (správce
údajů) informován, že poskytnutí e-mail a telefon je dobrovolné. Správce
je použije v případě nesrovnalostí poskytnutých dat nebo podkladů
docházky. Správce má ke zpracování údajů opráněný zájem (Článek 6
GDPR). Doba zpracování je maximálně 1 rok od ukončení smluvního
vztahu.

Mobilní telefon:

E-mail:

Na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem zadává zaměstnanec níže uvedené číslo účtu pro provedení bezhotovostní platby ve smyslu § 143 zákona č. 262/2006 Sb.
předčíslí účtu:

číslo účtu:

Kód banky:

Variabilní symbol:

/

Způsob zadávání čísel. Příklady:

1) Číslo s jednou pomlčkou: 2119-42224764. Zadejte jako předčíslí číslo před pomlčkou, jako číslo účtu pak část za pomlčkou.
2) Číslo bez pomlček: 843684384787. Prvních deset znaků zprava použijte jako číslo účtu (zde 3684384787) a zbylá čísla (pokud nějaká jsou) použijte jako předčíslí (zde 84).
Záloha na mzdu bude zasílána pouze na běžný účet (včetně účtu tzv. anonymních platebních karet) vedený u bank a jejich poboček sídlících v ČR. Není možno zasílat peníze na bankovní účet
například na Slovensko, speciální účet vedený na kreditní kartu (Citibank) apod.
Vzor písma:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Agentura STUDENT s.r.o. neodpovídá za případy zaslání zálohy na mzdu na jiný účet z důvodu špatně uvedeného čísla účtu na tomto formuláři. Zaměstnanec je informován, že případnou změnu čísla účtu je povinnen neprodleně nahlásit. V
opačném případě nemá Agentura STUDENT s.r.o. žádnou odpovědnost za škodu vzniklou zasláním na jiné číslo účtu. V případě nečitelně uvedených údajů bude tato žádost považována za neplatnou. Agentura STUDENT s.r.o. upozorňuje, že
záloha na mzdu, zaslaná na základě odevzdaného výkazu práce, nemusí vždy odpovídat počtu hodin uvedeném na "Potvrzení o přijetí pracovního výkazu". Počet hodin může být úměrně snížen v případě prokázání, že počet hodin neodpovídá
počtu potvrzeném práce ze strany uživatele/klienta nebo chybného součtu odpracovaných hodin při předání pracovního výkazu k proplacení.
Z hrubé mzdy nebo zálohy na mzdu budou provedeny zákonné srážky ze mzdy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nebo zvláštního právního předpisu. Z výsledné čisté mzdy budou také odečteny případné vzniké náhrady škod
sjednané mezi Agenturou STUDENT s.r.o. a zaměstnancem a pokladní diference hlášené klientem/uživatelem v případě práce na pokladnách. Agentura STUDENT s.r.o. si vyhrazuje právo uhradit ve sporných případech zálohu na mzdu
nejpozději v měsíčním vyúčtování - ve sjednaném výplatním termínu. V případě, že se vyskytnou nejasnosti, které by ovlivnily výpočet zálohy, bude Agentura STUDENT s.r.o. o těchto nejasnostech informovat zaměstnance na uvedené tel. číslo
nebo e-mail a výplata zálohy bude realizována v hotovosti v pokladních hodinách v kanceláři Agentury STUDENT s.r.o. na adrese Hráského 25, 148 00 Praha 4. Výše uvedené platní i pro splatnost a výplatu odměny z dohod.

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou správné a souhlasím s podmínkami zasílání záloh na mzdu/odměnu z dohody na uvedený účet.

V Praze dne
Podpis

