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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
  
 
Já, níže podepsaný/á …………………………………………………………, nar. …………………………………………,  
 
bytem …………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
beru na vědomí, že společnost Teplárna Liberec, a.s. se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 
IV-Perštýn, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, odd. B, vložka 653, IČO: 62241672 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, 
bude zpracovávat mé osobní údaje, které jsem jí poskytl/a v rámci výběrového řízení a ve svém 
životopisu, a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, 
současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti a případné další 
údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti, a dále výsledky jakýchkoliv 
testů, které jsem při výběrovém řízení podstoupil a údaje získané v souvislosti s výběrovým řízením 
v rámci ověřování referencí v zákonem přípustném rozsahu (dále jen „Osobní údaje“).  
 

☐ Souhlasím se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích výběrových řízení, 

včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice ve Společnosti. Souhlasím 
s tím, aby mi Společnost zasílala informace o nabídce volných pracovních míst ve Společnosti 
odpovídajících mému profilu, a to prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí či telefonicky (tedy 
prostřednictvím údajů, které jsem jim poskytl). Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu jednoho 
roku od udělení tohoto souhlasu.  

 

☐ Souhlasím s tím, že mé Osobní údaje mohou být pro účely a na dobu uvedenou výše zpřístupněny 

nebo předány třetím stranám tvořícím skupinu ENETIQA (www.mvv.cz/spolecnosti) v České 
republice.  

 
Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, 
na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních  
údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání 
souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování 
založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).  
 
Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních  
údajů, zveřejněných webových stránkách Společnosti www.tli.mvv.cz/o-spolecnosti/zpracovani-
osobnich-udaju/. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách 
vymezeným.  
 
  
 
V …………………………………………… dne ………………………………………… 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 Podpis uchazeče 


