GYMNÁZIUM Uherské Hradiště, Velehradská třída 218
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ
DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á
jméno a příjmení:
…………………………….
narozen/á:
...................………………
trvale bytem
…………..........................
(dále jen „Uchazeč“)
tímto uděluji souhlas
správci osobních údajů, kterým je příspěvková organizace:
název:
Gymnázium Uherské Hradiště
IČO:
60371684
se sídlem
Velehradská třída 218, 686 01, Uherské Hradiště
(dále jen „Správce“)
s uchováním mých osobních údajů uvedených v Žádosti o zaměstnání a v Životopise
v evidenci uchazečů o zaměstnání na Gymnáziu Uherské Hradiště, a to za účelem
zaslání možné budoucí nabídky zaměstnání touto organizací.
Souhlas uděluji na dobu 3 let od zařazení do evidence. Po uplynutí této lhůty budou dotčené
osobní údaje zlikvidovány.
Jsem srozuměn/a, že:
- svůj souhlas uděluji v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 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);
- mé osobní údaje zpracovávané pro výše uvedený účel nebudou předávány žádnému
dalšímu příjemci;
- Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů mimo EU do třetí země nebo
mezinárodní organizaci,
- mám jako Subjekt údajů právo:
a. kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž však není dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
b. požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování,
c. na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
d. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budu-li mít za to, že Správce při
zpracování mých osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.
- svá práva vůči Správci mohu uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů,
jehož kontaktní údaje jsou:
Mgr. Jaroslav Březina, Velehradská třída 218, 686 01, Uherské Hradiště,
e-mail: brezina@guh.cz, tel.: 737 405 570
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a to těmito způsoby:
a. písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
b. v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným
elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
c. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
d. osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu školy; z důvodu identifikace žadatele
mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.
V …………………….., dne……………….
Podpis Uchazeče: …………………….

Pozn.: Informace k účelům zpracování jsou uvedeny na www.guh.cz.

