Slovakia s.r.o.

MOBIS ulica 1
013 02 Gbeľany
Slovakia

Vážený uchádzač o zamestnanie,
spoločnosť Mobis Slovakia, s.r.o. ako potenciálny zamestnávateľ spracúva Vaše osobné údaje ako
uchádzača o zamestnanie získané počas výberového procesu na právnom základe predzmluvné vzťahy - §
41 Zákonník práce. Podrobné informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov uchádzačov o
zamestnanie sú uvedené v dokumente - INFORMÁCIE A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE.
Ak nám dáte súhlas budeme uchovávať Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy
uchádzačov.
SÚHLAS UCHÁDZAŽA O ZAMESTNANIE NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM
VEDENIA DATABÁZY UCHÁDZAČOV
Súhlasím, aby Mobis Slovakia, s.r.o. uchovával a spracúval moje osobné údaje získané počas
výberového procesu po skončení výberového procesu do ktorého som sa ako uchádzač
prihlasoval a to po dobu 6 mesiacov nakoľko chcem aby ma Mobis Slovakia, s.r.o. oslovil s
ponukou práce v súlade s INFORMÁCIAMI A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE
UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE.
Rozumiem, že môj súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať, pričom účinky odvolania sú len
do budúcnosti.
DÁVAM SÚHLAS
meno, priezvisko:

podpis:

Tel: +421-(0)41-515-8551
www.mobis.sk
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Dear job applicant
Mobis Slovakia, s.r.o. as a potential employer, process your personal data as a job applicant obtained
during the selection process on a legal basis for pre-contractual relationships – par. 41 Labor Code.
Detailed information about the rules governing the processing of personal data by job applicant is contained
in the document - DATA PRIVACY NOTICE JOB APPLICANT.

If you give us your consent, we will keep your personal data in order to maintain
the applicants' database.

CONSENT OF THE JOB APPLICANT RELATED TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR
THE PURPOSE OF HANDLING DATABASE OF APPLICANTS
I consent that Mobis Slovakia, s.r.o. stores and process my personal data collected during the
selection process after the selection process in which I applied for a 6 month period in order to that
Mobis Slovakia, s.r.o. addressed the offer of work in accordance with the DATA PRIVACY NOTICE
JOB APPLICANT.
I understand that my consent is voluntary and I can appeal it at any time, with the effects of appeals only for
the future.
CONSENT
Name,surname:

signature:
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