S námi začínáte žít! Sport s relax pro všechny!

Poučení
Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby mnou uvedené osobní údaje zaslané společnosti
Vitality Slezsko, s.r.o. (dále uvedeno VS) byly touto společností zpracovávány, rozumí se i
vzájemně předávány mezi pobočkami VS, za účelem vyhledání vhodné pracovní nabídky pro mě
ze strany VS. Dále tyto údaje budou využity pro zasílání aktuálních pracovních a obchodních
nabídek od společnosti VS a budou uloženy v databázi VS.
Osobní údaje budou uloženy v personální databázi společnosti VITALITY Slezsko s.r.o., se sídlem
ve Vendryni 1017, 739 94 Vendryně, IČO: 25871129

Souhlasím s tím, aby společnost Vitality Slezsko, s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje za účelem a
v rozsahu shora uvedeném. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů,
udělený zejména v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání
souhlasu musí být učiněno písemně vůči Vitality Slezsko, s.r.o.
Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Osobní údaje o uchazeči Vitality Slezsko, s.r.o. zpracovává v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytl
nebo v rozsahu v jakém je VS shromáždila v souladu s platnými právními předpisy jinak.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak. Pokud uchazeč
písemně požádá VS, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o
osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích
osobních údajů, jakož má i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Odesílatel je srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost Vitality
Slezsko, s.r.o., IČ: 25871129, se sídlem Vendryně 1017, 739 94 Vendryně, prostřednictvím svých
systémů.
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