Souhlas se zpracováním osobních údajů – uchazeč o zaměstnání

Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy
ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například
jméno, příjmení, datum narození, bydliště atd. určitého člověka.

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem
organizaci Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace. Níže uvádíme naše
podrobnější identifikační údaje.
Sídlo: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
IČO: 46937099

Proč potřebujeme Váš souhlas?
Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony.
Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak
dlouho?
Souhlas udělujete se zpracováním (zakroužkujte):


Údajů v rozsahu uvedených v žádosti o zaměstnání a v životopise za účelem
evidence v databázi uchazečů o zaměstnání.
Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu na dobu jednoho roku.

souhlasím – nesouhlasím
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné podobě.

Můžete souhlas odvolat?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není
tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?
Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře v naší organizaci a dále
nebudou poskytnuty jiným organizacím.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další
opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími
zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla
dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz

Projev vůle
Já, níže podepsaný(á) ……………….……………………………………………, nar. ………………..……………..,
bytem ……………………………………………………………………………… prohlašuji, že jsem plně
porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým
podpisem jednoznačně uděluji souhlas organizaci Centrum služeb pro seniory Kyjov,
příspěvková organizace, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za výše
uvedených podmínek.
Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom
stejnopise.

V……………………… dne…………………….

………………………………………..
Podpis

