
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat? 

Jakožto od uchazeče o práci v naší organizaci o vás potřebujeme znát řadu osobních údajů, pro účely 

výběrového řízení. Jedná se zejména o tyto informace: jméno a příjmení adresu (trvalého pobytu a případně 

korespondenční adresu), e-mailovou adresu a telefonní číslo, informace v životopise, motivačním dopise. 

Zároveň je možné, že si budeme pořizovat poznámky v rámci ústního kola výběrového řízení, kteréžto 

rovněž mohou obsahovat vaše osobní údaje. 

 

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme výhradně pro účely výběrového řízení.  

 

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů a jak dlouho budeme údaje uchovávat? 

Právním základem zpracování vašich osobních údajů, vymezených shora, je výběrové řízení – tj. činnost 

směřující k uzavření pracovní nebo jiné obdobné smlouvy. 

  

Pokud bude, ve výběrovém řízení, dán přednost jinému uchazeči, pak vaše osobní údaje budeme dále 

zpracovávat na základě oprávněného zájmu, a to po dobu 6 měsíců, pak budou Je-li mezi námi a Vámi již 

existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem 

pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem. 

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů? 

Máte právo na: 
a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo 

nezpracováváme Vaše osobní údaje, jakož i související informace. 

 
b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak 

máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, 
dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: podatelna@zspchocen.cz, a my bez zbytečného 
odkladu provedeme nápravu. 

 
c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud: 

▪ je už nepotřebujeme. 
nebo 

▪ odpadnou všechny právní důvody takového zpracování. 
nebo 

▪ vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody 
pro pokračování ve zpracování. 

 
d) vznést námitku – máte právo vznést námitku proti uchování vašich osobních údajů na základě 

našeho oprávněného zájmu. Takové zpracování pak bude okamžitě ukončeno. 
 

e) na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, 
a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů. 

 
Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: podatelna@zspchocen.cz 

 



 
Komu dále předáváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje, které používáme pro účely výběrového řízení nebudou předávány žádným třetím 
osobám. 

 
Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu 

s právními předpisy? 
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, 
sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese: podatelna@zspchocen.cz, a vše společně 
vyřešíme.  

 
Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Podrobnosti naleznete zde - https://www.uoou.cz/. 

 
 
 
 
 
 

https://www.uoou.cz/

