Мобільність працівників

Додаток № 1 до проекту

Прохання про надання сезонного довгострокового проїзного квитка

ID ODIS (не
заповнюйте)

Ім'я:
Прізвище:
Адреса місця тривалого проживання або
перебування в Чеській Республіці
(іноземця):
Вулиця/місто
:

Населений
пункт:

Поштовий
індекс:
Номер
будинку:

Заповніть, якщо це потрібно:

Дата зміни тривалого місця
проживання або перебування
(іноземців):

Адреса попереднього місця тривалого
проживання або перебування в Чеській
Республіці (іноземця):

Населений
пункт:

Поштовий
індекс:

Вулиця/місто
:

Номер
будинку:

Дата
народження:

Номер
документа,
що
посвідчує
особу:

Тел.:

№ орієнт.:

№ орієнт.:

e-mail:

Заповніть, якщо це потрібно:

Заявник є випускником школи...(зазначте
навчання.

назву, адресу) …,

дата закінчення ......

(заповніть дату) ...

денного

Роботодавець ... (зазначте назву, Ідентифікаційний номер організації, юридичну адресу) ... підтверджує, що вищезгаданого
заявника працевлаштовано в нього з ........... з навантаженням не менше ніж 50% на робочому місці ........,
місцем виконання ним роботи є ... (зазначте адресу) ....
Дата: ................................... (ім'я та прізвище особи, що представляє роботодавця, підпис, печатка)

Я правдиво заявляю, що не отримую жодних субсидій на проїзд до місця роботи, а також мені не
надавалися для цих цілей подарунки або подібне забезпечення з інших громадських фінансових
Своїм підписом я беру до уваги, що персональні дані, надані мною в цій заяві, опрацьовуватимуться
компанією Moravskoslezské Investice a Development, a.s. тільки для цілей виконання проекту
«Мобільність працівників». Персональні дані опрацьовуються відповідно до чинного законодавства,
зокрема Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 (загальних положень про захист
фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних). Детальну інформацію щодо опрацювання
персональних даних наведено в Додатку 1 до Угоди про надання сезонного довгострокового проїзного
Своїм нижченаведеним підписом заявник підтверджує, що зазначені вище дані є точними, вірними й
наданими на добровільній основі.
Дата: ......................………

Підпис:

До бланка заяви заявник/отримувач додає:
- копію трудового договору із зазначенням дати укладення договору, місця роботи та обсягу
робіт
- документ про зміну місця постійного проживання (або місця проживання за кордоном) наприклад, у формі виписки з інформаційної системи поточного Реєстру населення,
закордонної інформаційної системи (прим.: виписка повинна містити сучасну адресу місця
- копію шкільного атестата, диплома про закінчення вищої спеціальної школи або диплома
про вищу освіту, якщо це необхідно,
- фотографію (кольорова фотографія 35 x 45 мм, що відображає сучасний вигляд заявника і
відповідає формату та вимогам до фотографії для внутрішнього або закордонного паспорта).

