
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
název:  Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace 
se sídlem: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál 
IČ:  60802774 
zastoupený: Mgr. Miroslavem Piňosem, ředitelem 

UCHAZEČ (SUBJEKT ÚDAJŮ) 

příjmení, jméno titul: 

datum narození: 

adresa bydliště: 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o., se sídlem Bruntál, Krnovská 998/9, IČ: 60802774 jako správce 
osobních údajů (dále jen „Správce“ nebo „my“), má zájem zpracovávat osobní údaje o uchazeči (dále jen „subjekt 
údajů“ nebo „Vy“), a to pro účely výběrového řízení na pracovní pozici pedagogický pracovník.  
Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován Váš souhlas. Udělení takového souhlasu je zcela 
dobrovolné. Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat a v takovém případě bude zpracování osobních údajů 
neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením 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 („GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

ROZSAH A DOPA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme je zpracovávat v rozsahu požadavků 
uvedených v inzerátu vyhlášení výběrového řízení, které poskytnete Správci (jméno a příjmení, datum narození, 
adresa bydliště, e-mail, telefon, údaje o vzdělání, údaje o praxi a profesních dovednostech). Vaše osobní údaje 
nebudou dále předávány třetím stranám nebo do třetích zemí. 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pod dobu trvání výběrového řízení nebo do odvolání tohoto souhlasu ze 
strany subjektu údajů, poté budou v listinné i elektronické podobě skartovány. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním 
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti prováděnému 
zpracování. V případě, že u Správce uplatníte výše uvedená práva, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. 

KONTAKTY 
Subjekt údajů může v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese 
info@pppbruntal.cz (+ kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na naší internetové prezentaci). 

SOUHLAS 
Subjekt údajů tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, v rozsahu a po dobu 
specifikovanou výše.  
Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce a 
ochranu jeho oprávněných zájmů (schopnost doložit udělení souhlasu s prováděným zpracováním). Subjekt údajů 
rovněž potvrzuje, že Správce vůči němu splnil informační povinnost v rozsahu požadovaném obecně závaznými 
právními předpisy. 

Dne: Podpis uchazeče: 
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