INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
poskytované 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) (dále jen „Nařízení“)
a souvisejících právních předpisů.
Správce:
Knihovna na Vinohradech, Vinohradská 1431/69, Praha 2
IČ 70882061
datová schránka c6kkk2n
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Irena Princová
tel: +420 601 030 988
dpo@praha2.cz
Účely a právní titul pro zpracování
Základním účelem zpracování Vašich osobních údajů správcem je zajištění účasti subjektu údajů ve
výběrovém řízení na obsazení pracovního místa v pracovněprávním poměru dle příslušných právních
předpisů.
Právním důvodem zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých
před případným uzavřením pracovní smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů nejsou správcem předávány jiným příjemcům.
Zpracovávané osobní údaje
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém je subjekt údajů poskytl, zejména tedy osobní
údaje obsažené v životopise či požadované pro konkrétní pozici:
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností
• číslo občanského průkazu,
• u cizích státních občanů – číslo dokladu o povolení pobytu,
• výpis z evidence rejstříku trestů,
• doklad o dosaženém vzdělání,
• kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
• další údaje poskytnuté uchazečem,
• popř. další údaje požadované příslušnými právními předpisy
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů jsou uchovávány po dobu trvání výběrového řízení.
Práva subjektu údajů:
• právo na přístup k osobním údajům,

•
•
•
•
•
•

právo na opravu,
právo na výmaz osobních údajů,
právo na omezení zpracování,
právo na přenositelnost
právo vznést námitku proti zpracování,
právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatnění jednotlivých práv
Správce přijímá žádosti za účelem uplatnění práv subjektu údajů v listinné nebo elektronické podobě.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů. Způsob
ověření totožnosti:
• přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů,
• přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem,
• ověřením totožnosti při osobním podání žádosti,
• listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.
Neposkytnutí osobních údajů
Jste oprávněn nám své osobní údaje pro účely výběru vhodného uchazeče o zaměstnání neposkytnout.
Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nebudete se bohužel moci zúčastnit výběrového řízení
a my Vás nebudeme moci zaměstnat na požadované pracovní pozici.
***
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se
zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu.

