
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Žádost o ověření spolehlivosti
podle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991Sb., o

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o civilním letectví“)

Vyhotovený doklad převezmu: Osobně

1. Jméno, příjmení a rodné
příjmení

Jan Novák    rozený/á: Novák

2. Datum narození  01.09.1975 Rodné číslo 750901/1234

3. Místo narození Okres: Praha Hl.m.; Obec: Praha; Česká republika

4. Číslo občanského průkazu
(cestovního dokladu)

123456789

5. Státní občanství žadatele Česká republika; Kanada
 

6. Místo trvalého pobytu Adresa: Letecká 1
Praha
12345 Česká republika

Telefon: 7361234567
E-mail: novak@abc.cz
  

7. Doručovací adresa Adresa: Letecká 1
Praha
12345 Česká republika

8. Zaměstnavatel Firma: ABC Catering
Od: 11.2019
Funkce: obsluha
Činnost: příprava a balení jídel

9. Zdůvodnění nezbytnosti
vstupovat bez doprovodu
do vyhrazeného
bezpečnostního prostoru

Pravidelný výkon povinností v rámci pracovního zařazení
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10. Přehled žadatelových aktivit za období předchozích 5 let přede dnem podání žádosti o
ověření spolehlivosti

Aktivita Od - Do
měsíc/rok-
měsíc/rok

Název zaměstnavatele /
instituce / jiné

Označení funkce / popis činnosti

Studium 11/2014 - 06/2015 Učiliště ABC číšník

Jiná 07/2015 - 08/2016 Nezaměstnaný  

Zaměstnání 09/2016 - 11/2019 DEF, konzultační společnost administrativní pracovník

11. Pobyt v zahraničí přesahující 6 délku měsíců (nepřetržitě) za období předchozích 5 let
přede dnem podání žádosti o ověření spolehlivosti
Peru - pracovní stáž

 
Čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů – ANO
Žadatel byl poučen o účelu a způsobu zpracování osobních údajů – ANO
 
Žádám o ověření spolehlivosti ve smyslu § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., v platném
znění.
 
 
V ………….......................................……………… dne ….............………………….
 
 
……….......................................……………………
Podpis žadatele
 
 
Účel zpracování osobních údajů:
Úřad pro civilní letectví se sídlem K letišti 1149/23, 160 08, Praha 6, IČ: 48134678 jakožto správce osobních
údajů postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními 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) a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje uvedené v tomto formuláři výlučně za
účelem provedení řízení o ověření spolehlivosti subjektu osobních údajů dle § 37 zákona č. 500/2004, správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Prohlášení správce o zpracování osobních údajů:
Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Veškeré osoby, které s osobními údaji subjektů osobních údajů
přicházejí do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
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Havlikova
Text napsaný psacím strojem

Havlikova
Text napsaný psacím strojem

Havlikova
Lístek s poznámkou
Marked nastavil Havlikova

Havlikova
Textový rámeček
Žádost je třeba podepsat a Úřadu následně doručit




