
Pozor! Máte-li zájem o výše uvedenou pozici a hodláte-li zaslat svůj životopis s motivačním
dopisem do společnosti Merz s.r.o., dovolujeme si Vás požádat o udělení Vašeho souhlasu se
zpracováním Vašich osobních údajů, jinak Váš životopis ani motivační dopis nebudeme moci
zpracovat. Pro usnadnění jsme Vám připravili vzor Vašeho souhlasu, který bude dostatečný
pro  účely  zpracování  Vašich  osobních  uvedených  v životopisu  a  v motivačním  dopisu
v procesu ucházení se o práci u společnosti  Merz s.r.o..  Pokud s tímto vzorem souhlasíte,
prosíme, abyste ho níže doplnili, podepsali, oskenovali a připojili k Vašemu životopisu a/nebo
k motivačnímu dopisu. Je-li podpis elektronický, zašlete nám, prosíme, originál souhlasu. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/á: ……………………………..... 

bytem v: ………………………………….…………

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, 
fotografie, telefon, e-mailová adresa, životopisné údaje o mojí osobě (vzdělání, praxe, záliby, motivy, 
apod.) pro účel:

a) projednání mého ucházení se o zaměstnání u společnosti Merz s.r.o. a

b) umístění do databáze uchazečů o zaměstnání u společnosti Merz s.r.o. po dobu 3 let od 
dnešního dne*

*Nehodící se škrtněte

Tento souhlas udělujete pro jednorázové zpracování Vašich osobních údajů, případně pro zpracování
po výše uvedenou dobu.  Správcem Vašich osobních údajů je společnost  Merz s.r.o.,  se sídlem U
Sirotčince  353/7,  460  01  Liberec,  IČO:  40232433,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  u
Krajského soudu v  Ústí  nad  Labem,  spis.  Zn.:  C  1499.  Zpracovatel  Vašich  osobních  údajů  není
ustanoven, pokud se ucházíte o zaměstnání přímo u společnosti Merz s.r.o., nebo jím je provozovatel
portálu, prostřednictvím kterého se o zaměstnání ucházíte. Podmínky pro zpracování Vašich osobních
údajů  zpracovatelem  naleznete  na  stránkách  portálu.  Vaše  osobní  údaje  budou  zpracovávány
v elektronické  podobě  na  technických  prostředcích  správce.  K Vašim  osobním  údajům  bude  mít
přístup pouze omezený počet zaměstnanců správce účastnících se výběru. Zašlete-li své dokumenty
společnosti  Merz  s.r.o.  v listinné  podobě,  budou  oskenovány  a  dále  zpracovávány  výhradně
elektronicky.  Osobní  údaje  nebudou  předávány  do  třetích  zemí.  Máte  právo  požádat  správce  o
informaci  o  zpracování  svých  osobních  údajů.  Zjistíte-li  nebo  budete-li  se  domnívat,  že  správce
provádí  zpracování  Vašich osobních údajů v rozporu s právními  předpisy nebo v rozporu s tímto
souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení,  a/nebo požadovat,  aby správce odstranil závadný
stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na webu www.merz.cz. Na správce si můžete
stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji,  že  tento  souhlas  je  svobodným  a  vědomým  projevem  mé  vůle.  Jsem  si  vědom/a
skutečnosti, že mám právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.

V …………… dne ………………..

…………………….……………...
Podpis


