
Osobní dotazník

Jméno, příjmení (včetně všech předchozích), titul:

Trvalé bydliště vč. PSČ:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Rodné příjmení:

Datum narození:

Kontaktní adresa vč. PSČ:

E-mailový kontakt:

Místo narození:

Státní příslušnost:

Druh školy Obor Datum 
(d/m/r)

Druh 
zkoušky

Základní
Střední odborné
Střední úplné
Střední úplné odborné
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Postgraduální

Nedokončené vzdělání
Probíhající vzdělání

Vzdělání a kvalifikace

Odborné znalosti a dovednosti 
(kurzy, školení, stáže, práce s počítačem, řidičský průkaz, státní zkoušky, atd.)
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Telefonní kontakt: 



Zaměstnavatel Od 
 (d/m/r)

Do 
(d/m/r)

Zařazení

Průběh dosavadního zaměstnání

Mateřská a rodičovská dovolená Od (den, měsíc, rok) Do (den. měsíc, rok)

Ženy:

Ano/Ne Od (den, měsíc, rok) Do (den. měsíc, rok)

Základní vojenská služba:
Civilní služba:

Muži:

Není povinné  při žádos ti o práci, a le  je  nutné  doplnit v případě  nás tupu.
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.......................................................................................... 

Podpis uchazeče
Dne:

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl dle svého  nejlepšího vědomí a svědomí.

Bankovní spojení pro zasílání platu/odměny na účet:

 Ne AnoMáte stanovené srážky ze mzdy (exekuce, insolvence)? 

 Ne AnoTěžké zdravotní postižení?

 Ne AnoZměněná pracovní schopnost?

Od:Druh: Ne AnoPobíráte důchod?
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PNB Vás informuje, že Vaše identifikační a kontaktní údaje uvedené v tomto dotazníku zpracovává pro účely vzniku a správy 
pracovněprávních vztahů. Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a plnění našich právních 
povinností.

Rodinní příslušníci (např.manžel, manželka, syn, dcera) 

Příjmení, jméno, titul Rodné číslo Příbuzenský poměr

Vyplňte : - pokud upla tňuje te  daňové  zvýhodnění 
               - u žen pro výpoče t odchodu do důchodu


Osobní dotazník
Druh školy
Obor
Datum
(d/m/r)
Druh zkoušky
Základní
Střední odborné
Střední úplné
Střední úplné odborné
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Postgraduální
Nedokončené vzdělání
Probíhající vzdělání
Vzdělání a kvalifikace
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1
Zaměstnavatel
Od
 (d/m/r)
Do
(d/m/r)
Zařazení
Průběh dosavadního zaměstnání
Mateřská a rodičovská dovolená
Od (den, měsíc, rok)
Do (den. měsíc, rok)
Ženy:
Ano/Ne
Od (den, měsíc, rok)
Do (den. měsíc, rok)
Základní vojenská služba:
Civilní služba:
Muži:
Není povinné při žádosti o práci, ale je nutné doplnit v případě nástupu.
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..........................................................................................
Podpis uchazeče
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl dle svého  nejlepšího vědomí a svědomí.
Máte stanovené srážky ze mzdy (exekuce, insolvence)? 
Těžké zdravotní postižení?
Změněná pracovní schopnost?
Pobíráte důchod?
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PNB Vás informuje, že Vaše identifikační a kontaktní údaje uvedené v tomto dotazníku zpracovává pro účely vzniku a správy pracovněprávních vztahů. Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a plnění našich právních povinností.
Rodinní příslušníci (např.manžel, manželka, syn, dcera) 
Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
Příbuzenský poměr
Vyplňte: - pokud uplatňujete daňové zvýhodnění
               - u žen pro výpočet odchodu do důchodu
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