Příloha č. 1 ke společnému předpisu č. 4/2017 čj. 455042/2017-DA,
ve znění společného předpisu č. 2/2018 čj. 447424/2018-DA
a společného předpisu č. 1/2022 čj. 450518/2021-DA
Vzor žádosti o studijní/expertní stáž v útvaru MZV v ČR/na ZÚ

ZÚ Oslo
Fritzners gate 14, 0244 Oslo
ŽÁDOST
o studijní / expertní stáž1 v útvaru MZV v ČR / na ZÚ1
(dále jen „žádost o stáž“)

Jméno: ……………………….……. Příjmení: ...……………………………….Titul: ……..……..

Datum narození: ………………………………… Místo narození: …………………...…………

Státní občanství: ………………………………………………………………………………........

Trvalé bydliště: ..…………………………………………………………………………………….

Doručovací adresa: ..……………………...………………………………………………………….

Telefon …………………………. e-mail: ……………………………………………………………
Nejvyšší dosažené vzdělání, název školy, studijní obor, rok ukončení: ……………..…...
…………………………………………………….……………………………………………………

Název a adresa zaměstnavatele, pracovní zařazení (jen u expertních stáží):
.…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
Název a adresa navštěvované školy, fakulta, obor (jen u studijních stáží): …………….
.…………………………………………………………………………………………………………

1

Nehodící se škrtněte.
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Znalost cizích jazyků: …………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……….

Stáž na MZV2 v minulosti (útvar MZV v ČR/ ZÚ3, termín):
……………………..…..……………
……………………………………………………………………………………………………………

Účel navrhované stáže: …………………………………………………………………………

Navrhovaná doba trvání stáže: ..…………………………………………………………………

Případné náklady na stáž ponese: ……………………………………………………………….

Zdravotní pojištění po dobu stáže u4: …………………………………………………………….

Úrazové pojištění po dobu stáže u5: ………………………………………………………………

…………………………………..
podpis žadatele/-ky

Totožnost žadatele/-ky ověřena podle dokladu:……………………………………….

Přílohy žádosti:
o
o

kopie dokladu totožnosti s uděleným souhlasem s pořízením kopie6
výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce)

2

Ministerstvo zahraničních věcí.
Zastupitelský úřad v ČR v zahraničí.
4
Stážista předloží fotokopii dokladu o zdravotním pojištění platném ve státě, kde se stáž uskuteční, před
uzavřením dohody o stáži.
5
Stážista předloží fotokopii dokladu o úrazovém pojištění platném ve státě, kde se stáž uskuteční, před
uzavřením dohody o stáži.
6
Viz informace pro případ neudělení souhlasu s pořízením kopie občanského průkazu/pasu.
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o
o
o
o
o

prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti
potvrzení o studiu nebo o jeho absolvování (u studijních stáží)/doporučení vysílající
organizace (u expertních stáží)
motivační dopis (u studijních stáží)
strukturovaný životopis
kopie osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“ nebo „PT“, je-li žadatel
jeho držitelem

Informace o ochraně osobních údajů
V souladu s čl. 13 GDPR7 se poskytují následující informace:
I. MZV, jako správce osobních údajů, zpracovává pouze osobní údaje, které získá od žadatele/-ky o
stáž, přičemž tyto osobní údaje zpracovává pouze za níže uvedenými účely a v rozsahu poskytnutém
ve formuláři žádosti o stáž a v doprovodných listinách.
V případě, že zájemce o stáž/žadatel (tj. subjekt údajů) své osobní údaje neposkytne, nebude
možné uzavřít dohodu o stáži.
II. Účelem zpracování osobních údajů správcem je uzavření a plnění dohody o stáži.
III. Právní důvody zpracování osobních údajů:
 V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování osobních údajů je nezbytné pro provádění
opatření před uzavřením smlouvy a splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
 V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
správce spočívajících v nerušeném výkonu zahraniční služby a ochraně bezpečnostních zájmů
České republiky - osobní údaje vybrané/ho žadatele/-ky o stáž jsou zpracovávány pro účel vydání
oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů (v případě žadatelů o stáž v útvarech v MZV v ČR a na vybraných ZÚ (Stálé
zastoupení Brusel, ZÚ Vídeň, Stálá mise Vídeň).
Proti tomuto zpracování lze vznést námitku podle čl. 21 GDPR.
IV. Příjemci osobních údajů jsou v případě vybrané/ho žadatele/-ky o stáž zpravodajské služby
v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
V. Osobní údaje se nepředávají do třetí země či mezinárodní organizace.
VI. Předpokládaná doba uložení osobních údajů je 5 let po roce, kdy došlo k ukončení stáže; u osob, s
nimiž nebyla uzavřena dohoda o stáži, tato doba činí 6 měsíců po obdržení žádosti o stáž.
V. Subjekt údajů může vůči správci osobních údajů uplatnit následující práva:








na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
na opravu (čl. 16 GDPR),
na výmaz (čl. 17 GDPR),
na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
požadovat informace o příjemcích, kteří byli informováni o ohledně opravy, výmazu nebo omezení
zpracování (čl. 19 GDPR),
na přenositelnost (čl. 20 GDPR)..
vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (čl. 21 GDPR).

VI. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce: tel. +420 224 18 2335, e-mail:
poverenec@mzv.cz.
7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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VII. Subjekt údajů má taktéž právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu
s GDPR, www.uoou.cz.

…………………………………..
podpis žadatele/-ky
Doručeno útvaru MZV/ZÚ ………..dne………....
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