SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA
Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí, 736 01
_________________________________________________________________

Souhlas se zařazením do databáze uchazečů
o zaměstnání
dle 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),
dále jen „Nařízení“

Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:

………………………………………………………..……………………………

Datum narození:

………………………………………………..……………………………………

Bytem:

………………………………………………………..……………………………

uděluji svůj souhlas se zařazením mého životopisu do databáze uchazečů o zaměstnání a případného zaslání
pracovní nabídky nebo informace o konání výběrového řízení u příspěvkové organizace Sociální služby města
Havířova se sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí (dále jen „správce“).
Souhlas se zařazením do databáze uděluji na dobu 1 roku.
Souhlasím s tím, aby správce osobních údajů zpracovával tyto mé osobní údaje:
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení (i rodné), titul, datum narození
informace o mé kvalifikaci a vzdělání
kontaktní údaje-adresa bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo
fotografii (je-li součástí životopisu)
změna pracovní způsobilosti, je-li tato sdělena uchazečem a jedná-li se o informaci významnou pro budoucí
pracovní pozici
další údaje týkající se mé osoby uvedené v životopise, které jsem poskytl(a)

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:
 na doručovací adresu správce,
 datovou zprávou do datové schránky správce,
 pokud jsem uvedl(a) svoji e-mailovou adresu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce.
Udělení souhlasu je dobrovolné. Pokud souhlas neudělím, nebude můj životopis do databáze uchazečů zařazen a
bude skartován/vymazán. 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, mám-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje
v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.

-

Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo
mezinárodních organizací a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Kontaktní údaje správce: Sociální služby města Havířova
doručovací adresa:
adresa datové schránky:
e-mailová adresa:
telefon:

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí
zmqs6f8
sekretariat@ssmh.cz
+420 599 505 311

Dále potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se skutečnostmi, kde jsou k dispozici informace uvedené v článcích 13 a 14
Nařízení a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování. Byl(a) jsem rovněž upozorněn(a), že
uvedené informace jsou k dispozici v provozní době organizace u sekretářky organizace a na webových stránkách správce
www.ssmh.cz.

Tímto prohlašuji, že jsem byl(a) Správcem řádně poučen(a) o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše
uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V ………………………………… dne …………………………

……………………………………
podpis uchazeče

