Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 01, Uherské Hradiště

Informace o zpracování osobních údajů
pro zaměstnance a účastníky výběrového řízení

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance a účastníky výběrového řízení ....... 3
1

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců ............................................... 3

2

Informace o předání osobních údajů zaměstnance, odměňovaného z dotace (např.
DPP, DPČ) ................................................................................................................. 5

3

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky výběrového řízení .................. 6

__________________________________________________________________________________________
Stránka 2 z 6

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZAMĚSTNANCE A ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PRO

1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

1.

Správcem Vašich osobních údajů je Gymnázium Uherské Hradiště, IČO: 60371684, se
sídlem Velehradská třída 218, 686 01, Uherské Hradiště (dále jen „zaměstnavatel“).

2.

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme zejména dle čl. 6 odst. 1 písm. b), c) 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 (dále
jen „obecné nařízení“) pro účely podpisu pracovní smlouvy, a dále pro účely plnění právních
povinností uložených zaměstnavateli zvláštními zákony, zejména pak zákonem č. 582/1991
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, všechny v platném
znění.

3.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány z oprávněného zájmu naší organizace ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení za účely:

•

V přístupovém a docházkovém systému za účelem monitoringu docházky zaměstnance
na pracoviště, z důvodu optimalizace evidence docházky a zvýšení přehledu o osobách
na pracovišti,

•

při vyřizování stížností, podnětů a oznámení,

•

v rámci centralizovaného nástroje pro řízení přístupových oprávnění (Active Directory),

•

při kontrole sítě a internetového provozu.

4.

Bližší informace ke všem jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme,
naleznete na školním disku „G:“ ve složce „guhdoc“ ve složce „GDPR“.

5.

Pokud je zpracování osobních údajů zaměstnance pro daný účel zpracování nezbytné kvůli
splnění právní povinnosti, která je naši organizaci uložena příslušnými právními předpisy,
je Vaší povinností nám své osobní údaje poskytnout. V případech, kdy je zpracování dat
založeno na jiných právních základech (např. splnění smlouvy, veřejný zájem, oprávněný
zájem zaměstnavatele nebo souhlas) bude jejich neposkytnutí znamenat, že jako
zaměstnavatel nebudeme moci zajistit naplnění účelu, pro který je zpracování Vašich dat
nezbytné.

6.

Vaše nezbytné osobní údaje předáváme výhradně orgánům finanční a sociální správy nebo
jiným příslušným správcům v případech, kdy nám tak ukládá zvláštní právní předpis.

7.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání Vašeho pracovního poměru u naší
organizace. Po ukončení pracovního poměru budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo
dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v
souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
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8.

Vůči naší organizaci máte právo požadovat 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 vždy řádně posoudíme a vypořádáme v souladu
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

9.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

10. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či
zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby
(např. k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu,
ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí atd.).
11. V případě, že bychom po dobu Vašeho pracovněprávního vztahu hodlali Vaše osobní údaje
zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly původně shromážděny, budete o tomto jiném
účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování a dále budeme
postupovat v souladu s platnou legislativou.
12. Svá práva uvedená v bodu 8. uplatňujte prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních
údajů, kterým je:
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jaroslav Březina, Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 01,
Uherské Hradiště, tel.: 737 405 570, e-mail: brezina@guh.cz
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2
INFORMACE O PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCE,
ODMĚŇOVANÉHO Z DOTACE (NAPŘ. DPP, DPČ)
V rámci kontroly a monitoringu dotace budou Vaše osobní údaje v rozsahu ………………………
(doplnit rozsah osobních údajů předávaných kontrolním a monitorovacím orgánům správce
dotace) předány ……………………………. (název poskytovatele dotace). Právním základem
zpracování osobních údajů jsou čl. 6. odst. 1 písm. c), b), f) obecného nařízení, tedy plnění
právní povinnosti, plnění smlouvy (DPP nebo DPČ) a oprávněný zájem správce (obhajoba
právem chráněných zájmů naší organizace).
Jako správce Vašich osobních údajů prohlašujeme, že jsme přijali všechna nezbytná technická
a organizační opatření tak, aby zpracování Vašich dat bylo prováděno pouze k tomu
oprávněnými pracovníky a způsobem, který je stanoven ve vnitřních předpisech naší
organizace.
Práva, která vůči správci Vašich osobních údajů dle obecného nařízení máte a způsob jakým je
můžete uplatnit je uveden v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zaměstnance.

__________________________________________________________________________________________
Stránka 5 z 6

3
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1.

Správcem Vašich osobních údajů uvedených v Přihlášce do výběrového řízení je
Gymnázium Uherské Hradiště, IČO: 60371684, se sídlem Velehradská třída 218, 686 01,
Uherské Hradiště.

2.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro provedení opatření přijatých před
uzavřením pracovní smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) 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 (dále jen „obecné nařízení“).

3.

Vaše osobní údaje nebudeme dále předávat jiným subjektům a ani zveřejňovat.

4.

Vaše data budeme zpracovávat výhradně po dobu trvání, vyhodnocení a uzavření
výběrového řízení. Z důvodu našeho oprávněného zájmu si vyhrazujeme právo osobní
údaje neúspěšných uchazečů uchovávat po dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty osobní údaje
zlikvidujeme.

5.

Vůči naší organizaci máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést případnou námitku proti době jejich
uchování. Všechny požadavky vždy řádně posoudíme a vypořádáme v souladu s
příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

6.

Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím námi
jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou:
Mgr. Jaroslav Březina, Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 01,
Uherské Hradiště, tel.: 737 405 570, e-mail: brezina@guh.cz
a to těmito způsoby:

7.

•

písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,

•

v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným
elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,

•

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,

•

osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu školy; z důvodu identifikace
žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

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