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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Udělený dle čl. 6, odst. 1 písm. a) 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). 
 
 
Subjekt údajů:   Uchazeč o zaměstnání 

Titul:    _____ 

Jméno a příjmení:  ______________________________ 

Datum a místo narození: ______________________________ 

Požadované pracovní místo: ______________________________ 

E-mail:    ______________________________ 

Telefonický kontakt:  ______________________________ 

 
Uděluje tímto níže uvedenému správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů. 

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správcem, který zpracovává osobní údaje, je společnost VITACREDIT s.r.o., se sídlem Wellnerova 
1215/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 28614488. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 44548 (dále jen „správce“). Správce má 
jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních 
údajů a můžete se na něj kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@sluzbylidem24.cz. 
 
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 
Správce sbírá osobní údaje pro níže uvedené účely. Subjekt údajů označí, zda souhlasí s tím, aby jeho 
údaje byly zpracovány pro jednotlivé účely: 

 
1. Údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, 

korespondenční adresa, e-mail a telefonický kontakt, vše za účelem zařazení uchazeče do výběrového 
řízení na volné pracovní místo u správce, jeho vyhodnocení a informování uchazeče o výsledku. 

 
Souhlasím   Nesouhlasím  
 
Poskytnutí souhlasu pro tento účel je dobrovolné, nemusí však být nutně podmínkou zařazení 

uchazeče do výběrového řízení. 
 
2. Údaje v rozsahu životopisu poskytnutého uchazečem o zaměstnání, jeho obsahu a ústně 

či písemně poskytnutých osobních a profesních informací o pracovní kariéře uchazeče, předchozích 
zaměstnavatelích, vykonávaných činnostech a zkušenostech, absolvovaném vzdělání, dosažených 
výsledcích, zkouškách a certifikacích. 

 
Souhlasím   Nesouhlasím  
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Poskytnutí souhlasu pro tento účel je dobrovolné a závisí na dobrovolném předložení či sdělení 
informací o osobě žadatele správci. 

 
3. Údaje v rozsahu podobizny či fotografie, je-li součástí poskytnutého životopisu uchazeče, 

za účelem identifikace uchazeče při vstupních pohovorech a výběrovém řízení. 
 
Souhlasím   Nesouhlasím  
 
Poskytnutí souhlasu pro tento účel je dobrovolné a poskytuje se jen v případě dobrovolného 

předání podobizny či fotografie správci v rámci životopisu uchazeče.  
 
4. Pořízení kopie Občanského průkazu v případě úspěšného ukončení výběrového řízení, 

za účelem přípravy smluvní dokumentace a splnění zákonných povinností zaměstnavatele. 
 

Souhlasím   Nesouhlasím  
 

Poskytnutí souhlasu pro tento účel je dobrovolné a závisí na dobrovolném rozhodnutí uchazeče. 
 
 

 
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se na základě smlouvy podílejí na 
zpracovávání vašich osobních údajů pro správce, a to výhradně za účely uvedenými v odstavci účely 
zpracování tohoto souhlasu. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových 
a telekomunikačních služeb, poskytovatele externích úložišť, personální a právní poradce. 
 
DOBA UKLÁDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Údaje v uvedeném rozsahu budou zpracovávány po dobu výběrového řízení a dále po dobu 5 týdnů od 
jeho vyhodnocení, případně do odvolání souhlasu uchazečem nebo do případného vznesení námitky 
proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání, budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu 
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. 
 
VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Máte právo kdykoli tento souhlas odvolat stejným způsobem, jako byl poskytnut. Máte právo se 
kdykoli obrátit na správce a na pověřence pro ochranu osobních údajů a požadovat informace o 
zpracování osobních údajů a přístup k nim. Dále máte právo na opravu nepřesných či neúplných 
osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů 
a právo vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování. Uvedená práva můžete 
uplatnit na uvedených kontaktech správce. V případě stížnosti související se zpracováním vašich 
osobních údajů se můžete obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
                           Datum                                                 Podpis uchazeče                   

 

http://www.uoou.cz/

