Zaměstnanecká mobilita

Příloha č. 1 projektu
ID ODIS
(nevyplňujte)

Žádost o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky
Jméno:
Příjmení:
Adresa místa trvalého pobytu, resp. pobytu v
ČR (cizinci):

Obec:

PSČ:

Ulice/místo:

Č. popis.:

Vyplňte, je-li relevantní:

Datum změny místa trvalého pobytu, resp.
pobytu (cizinci):

Adresa předchozího místa trvalého pobytu,
resp. pobytu v ČR (cizinci):

Obec:

PSČ:

Ulice/místo:

Č. popis.:

Datum nar.:

Č. dokladu
totožnosti:

Tel.:

Č. orient.:

Č. orient.:

e-mail:

Vyplňte, je-li relevantní:

Žadatel je absolventem školy…(vyplň název, adresu) …, na které dne ……(vyplň datum) ... ukončil denní studium.

Zaměstnavatel … (vyplňte název, IČO, sídlo) … potvrzuje, že výše uvedený žadatel je u něj zaměstnán ode dne ........... v
pracovním poměru s úvazkem nejméně 50%, na pracovní pozici........, místem jeho výkonu práce je … (vyplňte
adresu) ….
Dne: …….............................

(jméno osoby zastupující zaměstnavatele, podpis, razítko)

Čestně prohlašuji, že na dopravu do zaměstnání nečerpám žádnou dotaci, ani mi na tento účel nebyl poskytnut
dar, nebo obdobné plnění z jiných veřejných finančních zdrojů.
Svým podpisem beru na vědomí, že mnou poskytnuté osobní údaje v této žádosti, budou společností
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. zpracovávány pouze pro účely administrace projektu
Zaměstnanecká mobilita. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dlouhodobé
časové jízdenky.
Žadatel níže svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Dne: ......................………

Podpis:

K formuláři žádosti žadatel / příjemce doloží:
- kopii pracovní smlouvy s uvedením data uzavření smlouvy, místa výkonu práce a výše pracovního
úvazku
- změnu místa trvalého pobytu (příp. pobytu u cizinců) - např. výpisem z agendového informačního
systému evidence obyvatel, cizineckého informačního systému (pozn. z výpisu musí být zřejmá
aktuální adresa pobytu, předcházející adresa pobytu a datum změny), pokud to je relevantní,
- kopii maturitního vysvědčení, diplomu o absolvování vyšší odborné školy nebo vysokoškolského
diplomu, pokud to je relevantní,
- fotografii (barevná fotografie 35 x 45 mm zachycující aktuální podobu žadatele, dle formátu a zásad
pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo cestovní pas).

