Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
pro uchazeče o zaměstnání
Kdo je správce osobních údajů a o co se jedná?
Správcem osobních údajů je Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
příspěvková organizace, se sídlem: Město Touškov, Partyzánská 519, PSČ 33033, zastoupený
ředitelkou Lenkou Šeflovou, tel. 774 483 701, email ps@pecovatelskasluzba.cz
Abychom Vás mohli zařadit do výběru uchazečů o zaměstnání v naší organizaci, potřebujeme o
Vás zpracovávat určité osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s
Vašimi osobními údaji nakládat.

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?
V rámci výběrového řízení, případně Vašeho zaměstnaneckého poměru budeme zpracovávat
následující kategorie údajů:
-

Identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození.
Kontaktní údaje
Odborné životopisné údaje, školení a hodnocení, údaje z trestního rejstříku. Údaje o předchozích
zaměstnáních, zkušenostech, odbornosti a vzdělání, absolvovaných školeních, údaje z veřejných
rejstříků, údaje o hodnocení od předchozích zaměstnavatelů, údaje z profesních sociálních sítí.
Údaje, jenž nám sami poskytnete

K čemu Vaše osobní údaje používáme?
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účast ve výběrovém řízení na zaměstnance naší
organizace. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené.
Některé údaje získáváme z veřejných zdrojů, resp. z profesních sociálních sítí. Pokud neposkytnete
uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené.
Vaše osobní údaje používáme zejména k zajištění:
− řádné identifikace Vás jako uchazeče o zaměstnání,
− možnosti Vás kontaktovat, pokud je to nutné,
− posouzení vhodnosti Vaší osoby jako případného zaměstnance naší organizace,
− v případě výběru Vaší osoby jako nového zaměstnance naší organizace k zajištění archivace
Vašich osobních údajů po dobu zaměstnání v rámci oprávněného zájmu naší organizace.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Údaje nutné pro výběrové řízení budeme zpracovávat po dobu tohoto řízení, u vybraného uchazeče pak po
dobu zaměstnání, u uchazečů, kteří nebyli vybrání, ale splňují kritéria organizace, pak po dobu 1 roku od
ukončení výběrového řízení pro případ oslovení s nabídkou zaměstnání.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?
Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném
rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:
− poskytovatelé cloudových úložišť,
− provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,
− naši pracovníci zajišťující provoz školy.
Některé údaje zpracováváme ve službách na serverech umístěných v USA a to pouze u
zpracovatelů, kteří se zavázali k dodržování ochrany osobních údajů v rámci dohody EU a USA,
tzv. Privacy Shield.
Osobní údaje jsme také povinni předat orgánům státní správy na základě plnění zákonných
povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.
Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:
− přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů
− opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů
− námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů
− omezení zpracování osobních údajů
− přenositelnost údajů
− podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv, máte právo podat námitku
proti zpracování. Námitky prosím předejte ředitelce organizace nebo je zasílejte na adresu organizace
s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu, abychom Vaši námitku mohli řádně
vyřídit.
Kde získat další informace?
Pokud by Vám něco nebylo jasné nebo chcete získat další informace, neváhejte se obrátit na ředitelku
organizace.

