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PROHLÁŠENÍ
Já ............................................ , narozen(a) dne ....................................... (dále jen
„Subjekt“), ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů azákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a dále v souladu s čl. 6 odst 1 písmeno a)
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů aovolném pohybu těchto
údajů, které nabylo účinnosti dne 25. května 2018,

souhlasím s tím, aby moje osobní údaje a podklady, které tímto poskytuji Městskému úřadu
Sedlčany, byly zpracovány a vedeny pouze pro účely výběrového řízení na obsazení
pracovního místa referenta sociálních věcí I zaměstnance Odboru sociálních věcí.

Tímto uděluji souhlas městu Sedlčany, které je zastoupeno výkonným orgánem Městským
úřadem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany,
ICO 00243272 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu výše uvedených předpisů převzal,
zpracovával a uchovával tyto osobní údaje:
jméno, příjmení (na základě zák. č. 312/2002 Sb.);
titul před, případně za jménem (na základě zák. č. 312/2002 Sb.);
datum a místo narození (na základě zák. č. 312/2002 Sb.);
státní příslušnost (na základě zák. č. 312/2002 Sb.);
místo trvalého pobytu (na základě zák. č. 312/2002 Sb.);
adresu pro doručování písemností (na základě souhlasu);
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení pobytu (na základě zák. č. 312/2002 Sb.);
kontaktní telefon pro potřeby organizace řízení o výběru (na základě souhlasu);
e-maíl (na základě souhlasu);
doklad o nejvyšším odborném vzdělání se všemi údaji na něm obsaženými
(zák. č. 312/2002 Sb.); (na základě zák, č. 312/2002 Sb.);
osobni podpis (na základě zák. č. 312/2002 Sb.; podpůrně občanský zákoník azákoník
práce);
případné údaje uvedené v trestním rejstříku (na základě zák. č. 312/2002 Sb.).

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem provedeni řádného výběru
uchazeče a prokázání postupu o výběru. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu
vydání rozhodnutí ovýběru, případně jejich uchovávání po dobu pěti let ode dne uložení
do spisovny Městského úřadu Sedlčany (ode dne 1. ledna 2021 do dne 31. prosince 2025)
a dále po dobu provedení skartace, která bude následovat po uplynutí provedené lhúty, tedy
do 31. března 2026.
Svýše uvedeným zpracováním udělují svůj výslovný souhlas. U nepovinných údajů lze
souhlas vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje
Správce, výše uvedené.
Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem a osobní údaje nebudou
zpracovávány jiným zpracovatelem ani předávány do zahraničí.

Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení"), informuje, že:

. osobní údaje Subjektu údaju budou zpracovány na základě jeho svobodného
(informovaného) souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
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. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce údajů
o zajištění řádného a bezproblémového výběru nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání, což
by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k proňlování (může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšnýuchazeč),

- Správce dne 23. května 2018 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (Rada
města Sedlčany), jehož identifikace je řádně zveřejněna na www stránkách města Sedlčany;
správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce
pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země,
mezinárodní organizaci nebo jiným, třetím osobám.
Dále vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzit souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci výmaz osobnich údajů předaných nad rámec legislativních

předpisů,
— požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává (uchovává),
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů s využitím

kontaktní adresy, případně s využitím zveřejněných kontaktních údajů (www stránky
města),

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů obrátit se na Správcem sjednaného pověřence DPO nebo na Uřad
pro ochranu osobních údajů.

V ......................................... dne .......................


