Příloha č. 1 k oznámení dozorčí rady
ze dne 11.05.2022
……………………………………………
(jméno a příjmení)
……………………………………………
(ulice, č. domu, č. bytu)
……………………………………………
(poštovní směrovací číslo, obec)
……………………………………………
Telefonní č.
/
e-mail

PROHLÁŠENÍ
uchazeče o pozici člena představenstva společnosti
Polské uhlí, a.s. v Ostravě

Já, níže podepsaný / podepsaná*, při vědomí důležitosti níže uvedených prohlášení, pro
správnost průběhu kvalifikačního řízení probíhajícího ve společnosti Polské uhlí, a.s. se
sídlem v Ostravě (dále jen: Společnost), tedy právní odpovědnosti za obsah učiněných
prohlášení, tímto prohlašuji, že:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

jsem plně svéprávný,
splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti dle ust. § 6 zák. č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, v účinném znění, ve vztahu k mé osobě neexistuje žádná
překážka provozování živnosti dle ust. § 8 cit. zák.
splňuji podmínky stanovené v § 46 zák č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění,
souhlasím s případným zápisem své osoby do obchodního rejstříku,
mám / nemám* vysokoškolské vzdělání,
mám / nemám* alespoň po dobu 5 let zaměstnání, vykonávám jinou obdobnou činnost
spočívající v poskytování služeb na základě pracovní smlouvy, jmenování, volby,
pracovněprávního vztahu k družstvu, nebo na základě jiné smlouvy nebo v rámci
samostatně výdělečné činnosti,
mám / nemám nejméně 3-leté zkušenosti na vedoucích nebo samostatných pozicích nebo
vyplývající s provádění samostatné výdělečné činnosti,
porušuji / neporušuji* omezení nebo zákazy výkonu funkce člena řídícího orgánu
v obchodních společnostech,
moje veřejná nebo výdělečná činnost bude / nebude vytvářet* konflikt zájmů ve vztahu
k činnosti Společnosti.
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Uchazeči dále bere na vědomí, že společnost Polské uhlí, a. s. jako správce zpracovává tyto
osobní údaje osob, které vyjádřily zájem o účast v kvalifikačním řízení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jméno a příjmení,
akademický titul,
datum narození,
adresa,
e-mailová adresa,
telefonický kontakt,
dosažené vzdělání,
_____________________

Společnost zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem provedení kvalifikačního řízení
na obsazení pozice člena představenstva. Společnost Uchazeče náležitě informuje ještě před
zahájením kvalifikačního řízení o každém zpracování jeho osobních údajů. Právním důvodem
pro zpracování osobních údajů Uchazečů je jednak oprávněný zájem společnosti při hledání
vhodného kandidáta na obsazení pozice člena představenstva, jednak nezbytnost zpracování
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o výkonu funkce, a jednak souhlas se
zpracováním osobních údajů udělený pro případné zařazení jednotlivých Uchazečů do dalšího
řízení. Údaje zpracovávané během kvalifikačního řízení společnost vymaže ihned poté, co je
jasné, že pozice v představenstvu nebude dotyčnému Uchazeči nabídnuta nebo jím nebyla
přijata a Uchazeč neudělil souhlas k dalšímu zpracování osobních údajů.
Jsem si vědom toho, že úmyslné poskytnutí nepravdivých údajů v prohlášení bude považováno
za přestupek, případně trestný čin.

* - nehodící se škrtněte.

Datum podání prohlášení:

___________________ 2022

Podpis:
________________________
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