
všechna dřívější příjmení
Trvalé bydliště - adresa, PSČ Adresa pro doručování zásilek, je-li odlišná od trvalého

bydliště, PSČ

telefon/email                                                                                                                                                         telefon/email

Povolení k pobytu vydáno na
dobu od - do,.kým:

Povolení k zaměstnání vydáno na dobu od-do,kým:
/mimo občanů EU/

Manžel/ka/
druh,družka
Děti

  Studium 
  od  - do

Pohlaví /uvádí pouze
cizí státní příslušník,
který nemá přidělené

rodné číslo/

U cizích státních příslušníků-adresa pobytu v ČR,telefon/email:        
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H, /E/
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Druh školy
Druh zkoušky,dne

Doklad číslo, ze dne

O S O B N Í   D O T A Z N Í K 
Univerzita Hradec Králové

Číslo cestovního dokladu a kdo jej vydal:

Příjmení, jméno, titul, rodné příjmení Den,měsíc rok narození

Místo, okres /stát/

Státní občanství Rodinný stavRodné číslo

DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ

 RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

VZDĚLÁNÍ

Jméno,příjmení /i rodné/,titul Datum narození Bydliště

CSC.,Dr., Ph.D.

magisterské, inženýrské,…,

bakalářské

vyšší odborné

úplné střední odborné

základní

vyučení

střed.odborné /bez maturity/, J

úplné střední /učeb.obor s 
mat./

úplné střední všeobecné

  Studijní obor:  /program/

Znalost cizích jazyků:

Probíhající vzdělání:

Jmenování profesorem

Jmenování docentem

DrSc.

vojtama1
Text napsaný psacím strojem



od do

Jsem osobou zdravotně znevýhodněnou?

pracovní omezení /podle pracovní rekomandace/

Datum rozhodnutí orgánu soc.zabezpečení

Zdravotní pojištění  - jsem přihlášen/a u zdravotní pojišťovny /uveďte název a kód/:

druh přiznání důch. od:
Pobíráte důchod?

Nařízené srážky ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí:

PRŮBĚH  PŘEDCHOZÍCH ZAMĚSTNÁNÍ
          /uveďte všechna zaměstnání/                                                               včetně dnů a měsíců

Pracovní zařazeníOrganizace - sídlo

Evidenční číslo (pokud již bylo přiděleno Českou správou sociálního zabezpečení)

Daňové identifikační číslo ( přidělené ve státě, kterého jsem rezidentem)
Jsem daňovým rezidentem státu
Daně

Rozhodnutí č.j.  Ze dne Č.j.

Výše pohledávek v Kč Ve prospěch - jméno, adresa

Prohlášení:

Souhlasím, aby Univerzita Hradec Králové shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje včetně
rodného č. z osobního dotazníku pro účely personálních činností a odměňování k plnění povinností a práv vyplývajících  
zejména   ze   zákoníku    práce,    zákona   o    zaměstnanosti,    zákona    o     veřejném    zdravotním    pojištění,
zákona o důchodovém pojištění, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a dalších zákonných
norem, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru na Univerzitě
Hradec Králové a k jeho navázání.

Potvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že veškeré mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti a zavazuji se
bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů.

podpis

V dne

Cizozemské číslo sociálního  pojištění

 /§ 67 písm. C/ Zák. 435/2004 Sb./

Sociální pojištění název a adresa cizozemského nositele důchodového pojištění /vyplní pouze zaměstnanec, který byl účasten 
důchodového pojištění v cizině a UHK je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti:
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