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ŽÁDOST O ZALOŽENÍ / AKTUALIZACI
EXTERNÍ OSOBY V PERSONÁLNÍM SYSTÉMU
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
Z důvodu čitelnosti vyplňte elektronicky
Příloha č. 2                                                                                                                                                                                                                Cestovní náhrady (SR 2/07)
Žádám tímto o založení / aktualizaci mé osoby dle níže uvedených údajů do personálního systému, za účelem přístupu do intranetové aplikace Cestovních příkazů, založení cestovního příkazu a provedení vyúčtování budoucí pracovní cesty na základě písemné dohody s VŠE. Potvrzuji, že v současné době nejsem s VŠE v žádném pracovně právním vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). 
ÚDAJE PRO ZALOŽENÍ / AKTUALIZACI V PERSONÁLNÍM SYSTÉMU
Vztah k VŠE
Správcem těchto osobních údajů je Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3, IČO: 61384399 (VŠE). Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů telefon: +420 224 09 5111, email: dpo@vse.cz. Osobní údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely spojené s uzavřením smlouvy dle §1746 Občanského zákoníku a se zpracováním cestovních příkazů a vyúčtování cestovních výdajů dle Zákoníku práce. Pokud osoba neposkytne své osobní údaje, není následně možné naplnit účel uvedený v přechozí větě. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro vznik smluvního vztahu.
Osobní údaje nebo jejich část budou zpřístupněny výhradně oprávněným zaměstnancům VŠE, fyzickým a právnickým osobám, které na základě smluvního vztahu s VŠE vykonávají pro VŠE činnosti směřující k zabezpečení plnění předmětu činnosti VŠE. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány neautomatizovaným způsobem.
Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k vyúčtování výdajů na cestu. Pokud nebude cesta realizována a osobě v mezidobí nevznikne s VŠE pracovně právní vztah, budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu nejvýše 2 let počínaje rokem následujícím po roce zpracování této žádosti. Osoba má právo: na přístup k jeho osobním údajům; na opravu poskytnutých osobních údajů; na výmaz poskytnutých osobních údajů; na omezení zpracování osobních údajů; a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
.................................................................................
Datum a podpis žadatele
SCHVÁLENÍ VEDOUCÍM STŘEDISKA
Potvrzuji, že výše uvedený žadatel bude mít s VŠE uzavřenu dohodu o cestovních náhradách dle § 1746 Občanského zákoníku. Nároky žadatele budou uspokojeny dle platné směrnice VŠE o cestovních náhradách.
.........................................................................................................
Datum, razítko a podpis vedoucího střediska
 Poznámky:
• Vyplněnou a schválenou žádost zašlete na mzdové a personální oddělení, které žádost do pěti pracovních dnů od doručení zpracuje.
• Po vložení údajů do personálního systému bude žadateli emailem sdělen způsob přihlášení do aplikace Cestovních příkazů.
• Záznam v personálním systému je platný vždy do konce kalendářního roku uvedené pracovní cesty. Pro prodloužení záznamu v  perso-nálním systému je nutné podat novou žádost.
• Veškerou komunikaci týkající se pracovní cesty směřujte na cestaky@vse.cz
9.0.0.2.20101008.1.734229
eo@vse.cz
EO
Tuto žádost vyplňují osoby, které budou mít pro vyúčtování cestovních náhrad podepsanou dohodu podle § 1746 Občanského zákoníku (např. doktorandi, externí spolupracovníci), pokud v době plánované cesty nebudou v žádném pracovně právním vztahu s VŠE.

HISTORIE ZMĚN (! opravy, +novinky, *změny):
24.05.2018
*změna ustanovení ke zpracování osobních údajů

22.03.2017
*přidána platnost od v personálním systému
03.03.2015
+rozšířeno o offline číselníky
7.1.2014
!opraveno zobrazení stránky při tisku
2.1.2014
!opraven § obč. zákona
*upraveno zobrazování formuláře při vypnutém JavaScriptu
30.09.2013
*vnitřní úprava načítání číselníku středisek

20.03.2013
* upravena poznámka pod čarou

14.03.2013
+formulář zveřejněn
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