Osobní dotazník - Agentura STUDENT s.r.o. | Hráského 2231/25 | IČ: 25114841
Příjmení:

Jméno:

Rodné (a další) příjmení:

Místo narození:

Datum narození:

Rodné číslo:

Občanský průkaz:

Občanství:

Zdrav. pojišťovna:
Trvalé bydliště:
☐ shodná s trvalým bydlištěm

Doručovací adresa:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Brigádnická pozice:
Telefonní číslo:

e-mail:
Plátce zdravotního pojištění:
Zaměstnán jinde:

Student:

Úřad práce:

OSVČ:

Jiné:

Výplata mzdy:

hotovost

bankovní účet - číslo účtu:

Slevu na dani uplatnit:

ano

ne - bude se danit 15% ze superhrubé mzdy

Státní důchod:

ne

ano - jaký (starobní, vdovský, invalidní...):

Zdravotní omezení bránící ve výkonu práce:

ne

ano - jaké:

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a zavazuji se veškeré změny výše uvedených údajů nahlásit
zaměstnavateli písemně do 8 dnů od provedení změny. Souhlasím s tím, že uhradím v plné výši škody vzniklé uvedením nepravdivých či
nesprávných údajů nebo pozdním nahlášením změny údajů.
Agentura STUDENT s.r.o. (správce osobních údajů), zaměstnance (subjekt osobních údajů) informuje, že osobní údaje jsou zpracovány v souladu s
předpisy EU (zvláště Nařízení EP a RADY (EU) 2016/679 - GDPR) a/nebo právními předpisy České republiky) a že:
- výše uvedené osobní údaje (s výjimkou e-mailu a telefonu) budou zpracovány a použity pro účely vedení personální a mzdové agendy včetně, nikoli
však výhradně, důchodového zabezpečením, daňové povinnosti, předsmluvní a smluvní agendy. Údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou
dobu a to na základě právního důvodu - zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti správce (stanovené právními předpisy EU a/nebo
právními předpisy České republiky).
- poskytnutý e-mail a telefonní číslo budou zpracovány a použity pro zasílání nabídek pracovních pozic, informací nebo změn k obsazeným pozicím,
formulářů docházky, informací k provozu správce (provozní doba), dotazů v případě nesrovnalostí poskytnutých dat nebo podkladů docházky. Správce
má k užití údajů oprávněný zájem (Článek 6 GDPR) vyplývající z povahy služeb poskytovaných zaměstnanci. Poskytnutí e-mailu a telefonního čísla je
dobrovolné. Správce informuje zaměstnance, že bez poskytnutí nelze využít některých služeb vázaných na kontaktní údaje - zasílání výplatních pásek,
nabídka práce apod. Doba takového zpracování je maximálně 1 rok od ukončení smluvního vztahu.
- poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pro založení pracovně právního vztahu jsou v uvedeném rozsahu nezbytné. Ze strany správce
nedochází k automatickému rozhodování nebo profilování. Zaměstnanec má právo na přístup, opravu nebo výmaz (vyjma údajů nezbytných pro
splnění právní povinnosti správce), omezení, vznesení námitky a přenositelnost osobních údajů. Žádost dle předchozí věty je nutné doručit na adresu
sídla správce osobních údajů, uvedenou v obchodním rejstříku, nebo elektronicky e-mailem zaslaným na adresu agentura@student.cz a to z adresy,
která byla zaměstnancem poskytnuta.
Osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem domluvili v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011, že náklady na vstupní
prohlídku hradí ve všech případech osoba úchazející se o zaměstnání/zaměstnanec.
Zaměstnanec, který není občanem České republiky, je Agenturou STUDENT s.r.o. (správce osobních údajů) informován, že pro splnění zákonných
povinností vyplývajících z § 102 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je správce povinen pořídit a uchovávat kopie dokladů prokazujících
oprávněnost jeho pobytu na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání.

Pouze pro občany mimo ČR
Kdo vydal cestovní doklad:
Pouze pro občany mimo ČR
Číslo pojištěnce (pokud bylo přiděleno):
Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, EHP nebo Švýcarska uveďte název státu:

Datum:
agentura@student.cz

Podpis:
tel.: 271910256

Zaměstnanec čestně prohlašuje, že byl Agenturou STUDENT s.r.o. informován o změnách vyplývajících ze zákona 206/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se zvláště, nikoli výhradně, o:
- ustanovení nového § 307b zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce:
„Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož
a)
je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo
b)
konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“
Zaměstnanec čestně prohlašuje, že Agentuře STUDENT s.r.o. nahlásí, pokud by měl být přidělen k uživateli, který je zároveň jeho zaměstnavatel u
kterého má uzavřen základní pracovněprávní vztah, nebo pokud by ve stejném kalendářním měsíci byl k takovému uživateli přidělen jinou agenturou
práce. V takovém případě nemůže nabídku práce přijmout a k výkonu práce nesmí nastoupit.
- ustanovení § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:
„Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo
odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.“
Zaměstnanec se zavazuje, že v případě kdy je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, bude o tomto Agenturu STUDENT s.r.o. řádně informovat a
nepřijme nabídku zprostředkování zaměstnání pro některého z klientů Agentury STUDENT s.r.o., který nabízí zaměstnání na dohodu o provedení
práce, nebo pro kterého Agentura STUDENT s.r.o. dohody o provedení práce vede jako zpracovatel personální a mzdové agendy a to ani v případě,
kdy mu taková práce bude Agenturou STUDENT s.r.o. nabídnuta.
Zaměstnanec je řádně seznámen se skutečností, že pokud Agentuře STUDENT s.r.o. úmyslně, nebo z nedbalosti zatají, nebo neoznámí skutečnosti
rozhodné pro bezvadné plnění uvedených právním norem a kontrolní úřady ČR zjistí porušení těchto právních norem, nese plnou odpovědnost za
případné sankce udělené Agentuře STUDENT s.r.o., nebo uživateli, nebo zaměstnavateli u kterého mu Agentura STUDENT s.r.o. zprostředkovala práci
a tuto sankci se zaměstnanec zavazuje uhradit.
Informace zaměstnance o skutečnosti, zda je účastníkem insolvenčního řízení
Jsem účastníkem insolvenčního řízení:

ano

ne

V případě, že se v době zaměstnání u/prostřednictvím Agentury STUDENT s.r.o. stanu účastníkem insolvenčního řízení, zavazuji se tuto skutečnost
nahlásit Agentuře STUDENT s.r.o. písemně a to do 8 dnů od vzniku této skutečnosti. Souhlasím s tím, že uhradím v plné výši škody vzniklé porušením
této povinnosti.

Datum:

Podpis:

