„Informovaný souhlas Uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů za účelem
zavedení do Evidence uchazečů o zaměstnání“
Subjekt osobních údajů:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….
Správce:

Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Ostrava 1, Varenská 3101/49, PSČ 701 26, IČ:
70 89 00 21, email: info@pod.cz

(dále jen „Správce“)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 241 95 855
Zastoupená při výkonu funkce pověřence: JUDr. Ing.
Evou Radovou
tel.: +420 721 460 521
email: e.radova@radapartner.cz

(dále jen „Pověřenec“)
Vaše osobní údaje uvedené ve Vašem životopise a při osobním pohovoru budou Správcem
zpracovávány na základě Vašeho souhlasu za účelem zavedení Vaší osoby do Evidence
uchazečů o zaměstnání a Vaše případné oslovení k účasti na přijímacím pohovoru na
volnou pracovní pozici u Správce.
Kategorie osobních údajů:
• Vaše adresní a identifikační údaje (zejména příjmení; jméno; akademický titul; kontaktní
adresa; datum narození; čísla telefonů; e-mailová adresa).
• Popisné údaje (např. zájmy, jazykové znalosti, fotografie)
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účel vyjádřený v tomto
souhlasu.
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně; u Správce nedochází při zpracování Vašich osobních údajů
k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
Příjemci osobních údajů:
K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci Správce.
Vaše osobní údaje může Správce dále poskytnout: (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním
právních povinností Správce subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii)
v souvislosti s oprávněným výkonem práva Správce v souladu s výše uvedenými účely zpracování
osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správním úřadům či
orgánům státní správy).
Vaše osobní údaje nebude Správce předávat do zemí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský
prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

1

Vaše práva:
Ve vztahu ke zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu pro výše označené účely máte
následující práva:
-

právo na informace a přístup k osobním údajům,

-

právo na omezení zpracování, opravu či výmaz osobních údajů,

-

právo na přenositelnost osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit na základě žádosti u Správce či Pověřence na jejich kontaktních
údajích (viz výše).
V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny povinnosti
stanovené právními předpisy při zpracování osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (email: posta@uoou.cz).
Tento souhlas není povinný, je udělován dobrovolně a můžete jej kdykoliv (na kontaktních údajích
Správce či Pověřence – viz výše) odvolat.
Na základě výše uvedených informací, kterým jsem porozuměl, tímto uděluji Správci souhlas ke
zpracování mých osobních údajů uvedených v životopise a při pohovoru, za účelem
zavedení mé osoby do Evidence uchazečů o zaměstnání a případného oslovení mé osoby k
účasti v přijímacím řízení na volnou pracovní pozici, a to na dobu 1 roku.

Datum: ………………………………………….
Podpis: ………………………………………….
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