
Město Jeseník 
Masarykovo nám. 167/1 
790 01  JESENÍK 

 
 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
 
 
Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici:  …………………………………………………………............................ 
 

 

Jméno, příjmení, titul:  

Datum narození:  Místo narození: 
 

Státní příslušnost:  

Místo trvalého pobytu:  

Doručovací adresa:  

Telefonní spojení:  E-mailová adresa: 
 

 

 
 
 
 
 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve 
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas k jejich zpracování. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:          Podpis uchazeče: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
1. Správcem Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce a jejich přílohách je město Jeseník, 

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, IČ 00302724 
2. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením pracovní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
3. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány a ani zveřejňovány. 
4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení 

výběrového řízení budou Vaše osobní údaje skartovány, pokud neudělíte souhlas se 
zpracováním osobních údajů, který je uveden níže. 

5. Máte právo požádat město Jeseník o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu 
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

6. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. 

7. Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím pověřence pro 
ochranu osobních údajů města Jeseník, a jehož kontaktní údaje jsou: 
poverenec.oou@mujes.cz, tel.: 584 498 165 
 
 
 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 

Informace o zpracování osobních údajů: 

 
• Správce osobních údajů:   

Město Jeseník, IČ 00302724, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
• Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  

Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, tel.: 584 498 165, email: 
poverenec.oou@mujes.cz 

• Účel zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů za účelem informování o 
výběrových řízeních na jiné pracovní pozice v případě, že budete vyhodnocen jako vhodný 
kandidát. 

• Kategorie osobních údajů: v rozsahu přihlášky + uchování životopisu 
• Období, na které je souhlas udělen (doba, po kterou budou osobní údaje uloženy): 1 rok od 

data podpisu tohoto souhlasu. 
• Kategorie příjemců osobních údajů (tj. ti, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny): 

personalista MěÚ Jeseník 
• Úmysl správce předat osobní údaje ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci): Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou 
předávány žádnému dalšímu příjemci. 

• Prostředky zpracování osobních údajů: přihláška – v listinné podobě; životopis – v listinné a 
elektronické podobě (evidence životopisů potencionálních uchazečů o zaměstnání) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poverenec.oou@mujes.cz
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Poučení o právech subjektu údajů: 

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
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) má subjekt 
údajů právo: 

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci 
pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním), 

b) požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje 

zpracovávané u správce jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů písemně cestou pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 
 
Já, výše uvedený, podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj výslovný souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů pro shora uvedený účel. O svých právech jsem byl/a 
správcem před udělením souhlasu poučen/a. 
 
 
 
 
 
V ………………… dne ………………… 
 
 
 …………………………………. 
 Podpis subjektu údajů 
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