PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Číslo výběrového řízení:
Název výběrového řízení:
Jméno, příjmení a titul uchazeče:
Datum a místo narození uchazeče:
Státní příslušnost uchazeče:
Místo trvalého pobytu uchazeče:
Kontaktní adresa uchazeče:
(pokud je odlišná od místa trvalého
pobytu)
Číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana:
E-mailová adresa:
Telefonní kontakt:

……………………………
Datum a podpis uchazeče

Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení
o poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů –
viz následující strany této přihlášky.
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Informace o zpracování osobních údajů
Město Jevíčko zpracovává Vaše identifikační údaje na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy
(před uzavřením smlouvy) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení2. Více informací o zpracování, včetně
Vašich práv, naleznete na adrese:
https://www.jevicko.cz/index.php?id=8530&lang=cze

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Město Jevíčko, se sídlem Palackého nám. 1,
569 43 Jevíčko, IČ: 00276791, se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování výběrového
řízení (urychlení a zefektivnění komunikace, získání informací o vzdělání, praxi):
 dávám1 /  nedávám1 souhlas

e-mailová adresa

 dávám1 /  nedávám1 souhlas

telefon

 dávám1 /  nedávám1 souhlas

kontaktní adresa
(pokud je odlišná od místa trvalého pobytu)

 dávám1 /  nedávám1 souhlas

profesní životopis

 dávám1 /  nedávám1 souhlas

doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje nebudou předávány jiným příjemcům.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně
nutnou pro realizaci výběrového řízení. Po uplynutí
patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového
řízení budou nevyzvednuté doklady a podklady
obsahující osobní údaje skartovány.

Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:








Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným
prohlášením adresovaným:
o na doručovací adresu správce,
o datovou zprávou do datové schránky správce,
o pokud jsem uvedl(a) svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy
na e-mailovou adresu správce.
Osobní údaje jsem poskytl(a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani
smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání
souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné
důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu,
než je můj souhlas.
Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo
na přenositelnost údajů.
Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(a) souhlas, nebudou předávány do třetí země
nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani
profilování.
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Kontaktní údaje správce:














doručovací adresa (podatelna): Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
adresa datové schránky: behbdug
e-mailová adresa (elektronická adresa podatelny): jevicko@jevicko.cz
telefon (spojovatelka): 464 620 511
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení 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 (dále jako
"GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis
GDPR, s. r. o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D.,
MBA.
Kontaktními údaji pověřence jsou:
1. ID datové schránky: 5b36car
2. adresa sídla:
Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo:
732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail:
poverenec@gdprdoskol.cz

Dále potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se skutečnostmi, že informace uvedené v článcích 13
a 14 Nařízení2 a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení2 o zpracování jsou k dispozici
v provozní době na podatelně a na webových stránkách správce na adrese:
https://www.jevicko.cz/soubory/gdpr_legislativa.pdf

…………………………..
Datum a podpis uchazeče

1
2

Vybraný údaj označte křížkem
NAŘÍZENÍ 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)

Stránka 3 z 3

