CentroFinance, s.r.o., se sídlem: Česká 57, 266 01, Beroun, IČ: 03057151

Potvrzení o výši příjmu zaměstnance
Zaměstnanec
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Zaměstnavatel
Firma: ____________________________________________________
IČ:
____________________________________________________
Sídlo: ____________________________________________________
potvrzuje, že výše uvedený zaměstnanec je u naší společnosti zaměstnán na
pozici:_________________________ od __________________.
Pracovní poměr zaměstnance je uzavřen na dobu:
1) určitou, a to do__________/ 2) neurčitou.*
Měsíční čistý příjem zaměstnance činí:______________________________Kč/měsíc.
- zaměstnavatel prohlašuje, že se zaměstnancem není vedeno jednání o rozvázání jeho
pracovního poměru a že zaměstnanec není ve zkušební době.
- zaměstnavatel bere na vědomí oprávnění CentroFinance, s.r.o. ověřit si informace
obsažené v tomto potvrzení, zejména telefonicky, a případně požadovat opětovné
vystavení Potvrzení o výši příjmu zaměstnance
- toto potvrzení platí 30 dnů ode dne vystavení
V___________________dne_________________
Místo a datum vystavení potvrzení

___________________________________
Potvrzení vystavil, telefon

___________________________________
Razítko a podpis zaměstnavatele

Potvrzuji, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé. Zároveň souhlasím s oprávněním společnosti
CentroFinance, s.r.o. ověřit si informace o mém pracovním poměru obsaženém v tomto potvrzení tak, aby mohla
posoudit moji žádost o úvěr. Zároveň tímto zmocňuji svého zaměstnavatele k telefonickému sdělení informací
obsažených v tomto potvrzení společnosti CentroFinance, s.r.o., v případě, že dojde ze strany společnosti
CentroFinance, s.r.o. k telefonickému ověření správnosti uvedených informací. Souhlasím, aby společnost
zpracovávala moje osobní údaje v mnou poskytovaném rozsahu v souvislosti s jednáním o předmětném
smluvním vztahu. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas mohu
kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním. Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo
výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních
údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679.

__________________________________________
Datum a podpis zaměstnance
* nehodící se škrtne

