
Foto:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

tel.:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

tel.:

Osoba uznaná za invalidnú/ZŤP   ÁNO/NIE

Rodné číslo:

Titul, meno, priezvisko:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto:

TRVALÉ BYDLISKO

PRECHODNÉ BYDLISKO

Dôchodkové 

poistenie v II. 

Zdravotná poisťovňa:

ÁNO / NIE

Číslo obč. preukazu: Národnosť: Štátna príslušnosť: Rodinný stav:

VZDELANIE
Počet 

semestrov

Rok 

ukončenia
od - doDruh školy, odbor, špecializácia

Základné

Stredné

Vysokoškolské

Iné

Znalosť cudzích jazykov (odborná, konverzačná, slabá)

Jazyk Hovorené slovoPísanieČítanie

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Akými odbornými vedomosťami, schopnosťami a skúsenosťami disponujete:

Práca s PC: Vodičský preukaz:

FOTOGRAFIU DOLOŽÍTE 
AŽ PO PRIJATÍ

DO ZAMESTNANIA



PRIEBEH POVOLANIA

Uveďte podrobne všetky zamestnania od ukončenia štúdia

od do

Miesto pre prečiatku predajne

V    ....................................., dňa ......................... Podpis .......................................

Uchádzač o zamestnanie týmto potvrdzuje, že pred poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov bol informovaný o tom,

že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať.

Obdobie
Zamestnávateľ, adresa

Pracovné funkčné zaradenie 

okruh úloh, zodpovednosť, 

kompetencie

Dôvod odchodu zo 

zamestnania

Ďakujeme Vám za spoluprácu

Uchádzač o zamestnanie týmto dáva súhlas so spracúvaním  jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, 

údaje trvalého bydliska alebo prechodného bydliska, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, rodinný stav, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. a)  

v spojení s § 5 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vyhodnotenia osobného dotazníka, evidencie uchádzačov o zamestnanie a 

vypracovania potrebných dokumentov potrebných ku vzniku prípadného pracovnoprávneho pomeru. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné dosiahnuť 

účel spracúvania osobných údajov podľa predchádzajúcej vety. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas uchádzača o zamestnanie v zmysle § 13 ods. 

1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čo Vás zaujalo na našej ponuke zamestnania?

V akom meste by ste chceli pracovať?

V akom médiu ste sa stretli s našou ponukou 

zamestnania?

Čo robievate vo voľnom čase? Aké sú Vaše koníčky?

Aké sú vaše profesionálne ciele?

Aké sú Vaše osobné životné ciele?

Bráni Vám zdravie vykonávať nejakú činnosť? Vedie sa proti Vám trestné konanie?

Aké knihy (noviny, časopisy) čítate?
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