Souhlas se zpracováním osobních údajů – Výběrové řízení
Já, níže podepsaný/ná
Jméno:
Datum narození:
Bytem:

……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..

uděluji tímto výslovný souhlas Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení
datum narození/rodné číslo
e-mail
telefonní číslo
a další osobní údaje obsažené v žádosti o přijetí do služebního poměru a jejích
přílohách

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem konání výběrového řízení ve smyslu § 24 a násl.
zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě v platném znění. Tyto údaje budou Správcem
zpracovány pouze pro účely a po dobu konání výběrového řízení (uchování a skartace se
řídí platnými právními a vnitřními předpisy).
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní
údaje Správce.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru,
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době Správce nevyužívá.
Beru na vědomí, že mám právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,

-

požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ................................ dne …...…….....………
......………………………………………

