
  
 
vyřizuje: DiS. Zdeňka Macíková, 771 121 025, macikova@laznezlin.cz 
ve Zlíně dne: 11.4.2022 
 

 

Věc:  Výběrové řízení na pozici PLAVČÍK - brigáda 
 

Místo výkonu práce: 

• Zlín - areál Hradská, koupaliště Zelené a Panorama 
 
Provoz: 

• dvousměnný provoz  

• nerovnoměrně rozložená pracovní doba (práce v soboty, neděle a svátky) 
 

Požadavky:  

• od 18 let, 

• zdravotní způsobilost, 

• fyzická zdatnost, plavecká dovednost, 

• samostatnost, zodpovědnost, 

• kurz plavčíka výhodou.  
 
Klíčová náplň práce: 

• dohled v bazénové hale, 

• poskytování první pomoci a ošetření, 

• udržování a úklid bazénových plocha a zařízení, 

• na koupalištích: udržování a kontrola vodních atrakcí. 
 

Plat 130,- Kč/ hodinu 
 
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle domluvy. 
 
Bližší informace k náplni práce: Jiří Matějka - vedoucí úseku plavčíků, tel.: 737 263 
554, e-mail: matejka@laznezlin.cz  
 
 
Informace o zpracování osobních údajů: 
 
STEZA Zlín, spol. s r.o. jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s 
Nařízením 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).  
 
Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné 
pracovní pozice.  
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ín STEZA Zlín, spol. s r.o. 

Hradská 888, 760 01 Zlín 

IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

účet 5725852/0800 

Tel.: 577599911, Fax: 577599915 

Obchodní rejstřík Brno, oddíl C, vložka č. 41176. 
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Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f); zpracování je nezbytné 
pro splnění smlouvy, právní povinnosti a pro účel oprávněného zájmu správce. 
Kategorii osobních údajů tvoří identifikační, kontaktní a popisné údaje uvedené v 
přihlášce a přílohách.  
 
Doba zpracování osobních údajů vychází ze spisového a skartačního plánu správce.  
Osobní údaje nejsou správcem poskytovány jiným osobám.  
 
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a 
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
na http://www.laznezlin.cz/faq-caste-dotazy.php. 
 

 
 

 
 
 
     
Ing. Lubomír Matoušek 
ředitel společnosti STEZA Zlín, spol. s r.o. 
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