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Sestra v přímé ošetřovatelské péči
Sestra v managementu a vzdělávání
(vybranou kategorii označte křížkem)

Navrhovatel
Jméno a příjmení navrhovatele .....................................................................................................................................................................
PSČ
Kontaktní adresa ................................................................................................................................................................................................
E-mail ................................................................................................

Telefon ...................................................................................

Soutěžící
Jméno a příjmení soutěžící(ho) ..........................................................................................................................................................................................................................
PSČ
Kontaktní adresa .................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................
Obor, ve kterém soutěžící působí

Telefon ...................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Funkce ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pracoviště (název zařízení včetně oddělení) ................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nejvyšší dosažené vzdělání, kvalifikace ..........................................................................................................................................................................................................
Registrovaná sestra:

ano

ne

Počet let ve zdravotnictví ...................................................................................

Publikační činnost ..................................................................................................................................................................................................................................................
Přednášková činnost ...............................................................................................................................................................................................................................................
Jazykové znalosti .....................................................................................................................................................................................................................................................
Zahraniční stáže ......................................................................................................................................................................................................................................................
Podpis soutěžícího: .............................................

Podpis navrhovatele: ................................................... Datum: ...............................................

Základní informace o soutěži
Popis aktivit kandidáta odpovídajících kritériím soutěže musí být k přihlášce přiložen ve formě stručného písemného odůvodnění nominace.

s ní a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním takových záznamů
souhlasí.
Úplné znění pravidel soutěže je k dispozici na www.sestraroku.cz

Navrhovatel má povinnost informovat soutěžícího o jeho nominaci, přičemž soutěžící musí s nominací, údaji uvedenými na přihlášce
i pravidly soutěže souhlasit.
Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory v rámci
dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamou spojenou

Odesláním přihlášky do soutěže uděluje navrhovatel i soutěžící
souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále
jen údaje) do databáze společnosti Mladá fronta a. s., se sídlem
Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto správcem a s jejich následným
zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační

společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Navrhovatel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje
byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde jste se o soutěži dozvěděli? ......................................................................................................................................................................................................................

