
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já, níže podepsaný/á                  ……………………………………………………………., 

narozen/a                                      ……………………………………………………………., 

trvale bytem                                   ……………………………………………………………., 

 

souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa 

trvalého bydliště, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a informace o vzdělání a profesní praxi, jakož i 

informace nad rámec výše uvedeného, které vyplývají z životopisu mnou poskytnutého v rámci žádosti 

o zaměstnání ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

(státní příspěvková organizace, IČ: 00159816), byly shora označenou organizací jakožto 

správcem osobních údajů (dále jen „správce“) použity pro účely zařazení do interní evidence 

uchazečů o zaměstnání, kterou si správce vede, a možnosti případné nabídky pracovní pozice 

z jeho strany, resp. pozvánky k účasti na výběrovém řízení na pracovní pozici odpovídající mé 

kvalifikaci, jejíž obsazení bude správce eventuálně poptávat, a aby v této evidenci byly 

uchovávány po dobu 1 roku. 

Potvrzuji, že mne správce informoval o mých právech podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o 

zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu (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), že: 

a) poskytnu-li správci své osobní údaje, činím tak zcela dobrovolně, 

b) shora uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů je nezbytný k naplnění 

sledovaného účelu, 

c)  svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoli zcela nebo zčásti 

odvolat, avšak pouze s účinky do budoucna; přičemž odvolání souhlasu musí být učiněno 

písemně, 

d)  po ukončení případného výběrového řízení, na které bych byl/a pozván/a, mi budou na 

výše uvedenou adresu vráceny dokumenty, pokud si je vyžádám, 

e)  po uplynutí doby, na kterou byl souhlas poskytnut, budou mé osobní údaje vymazány a 

listinné dokumenty řádně skartovány (nebude-li souhlas ke zpracování prodloužen); budu-

li se v průběhu doby 1 roku účastnit výběrového řízení, budou mé osobní údaje řádně 

zlikvidovány a skartovány po ukončení tohoto výběrového řízení v případě, že nebudu na 

poptávanou pracovní pozici přijat, případně budou na základě mého dalšího souhlasu dále 

uchovávány po dobu dalšího 1 roku, 

f) jsem oprávněn/a požádat správce, aby mé osobní údaje, které mu byly z mé strany 

předány elektronicky a budou zpracovávány automatizovaně, předal jinému správci,  

g) mám právo na vydání potvrzení ze strany správce o tom, zda jsou či nejsou mé osobní 

údaje zpracovávány; toto právo mohu uplatnit i poté, co uplyne doba, na kterou jsem 

poskytla svůj souhlas se zpracováváním mých osobních údajů, 

h) mám právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. na mou žádost je mi správce povinen 

transparentním a srozumitelným způsobem poskytnout informace o zpracování mých 

osobních údajů, a to do 1 měsíce poté, co obdrží mou žádost,
1
  

                                                           
1 Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 



i) pokud bych zjistil/a nebo se domnívala, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu 

s ochranou mého soukromého a osobního života, mám právo požadovat po správci 

vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, 

j) pokud by vyšlo najevo, že mé osobní údaje jsou zpracovávány nepřesně či neúplně, mám 

právo na opravu, případně na doplnění neúplných osobních údajů (a v této souvislosti 

mám právo žádat, aby správce do doby, než přesnost osobních údajů ověří, zpracování 

mých osobních údajů omezil), 

k) pokud by vyšlo najevo, že se mé osobní údaje zpracovávají pro účely přímého 

marketingu, a za tím účelem jsou podrobeny tzv. profilování, mám právo vznést proti 

takovému zpracování námitku a správce je povinen takového zpracovávání zanechat a 

mé osobní údaje vymazat, 

l) jsem oprávněna namísto výmazu mých osobních údajů žádat jen omezení jejich použití. 

 

 

 

V Brně dne …………………. 

 

                                                                    …………………………………………………………  

         (vlastnoruční podpis uchazeče/čky)       

  

 

 

 


