PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Přihlašuji se do výběrového řízení k obsazení funkčního místa
......................................
na ÚMČ Brno–Bosonohy
Jméno, příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Státní příslušnost:
Číslo občanského průkazu:
(Číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka )
Trvalý pobyt uchazeče:
Příp. korespondenční adresa:
Telefonní spojení:
Elektronická adresa*):
*)nepovinný údaj

____________________________________________________________
Přiložené doklady laskavě vyznačte:
1.

Strukturovaný životopis

2.

Výpis z Rejstříku trestů

3.

Ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání

4.

Osvědčení dle zák. č. 451/91 Sb. (lustrační zákon) – pouze pro vedoucí funkce

5.

Čestné prohlášení dle zák. č. 451/91 Sb. (lustrační zákon) - pouze pro ved. funkce

6. Jiné:
_______________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ k VŘ na funkci ..........
V souladu s Přílohou přihlášky k výběrovému řízení, ve smyslu Informační povinnost podle čl. 13
odst. 1 a 2 nařízení GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob, a v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlasím s tím, aby moje
osobní údaje, které tímto poskytuji Úřadu městské části Brno-Bosonohy, byly zpracovány a vedeny pouze
pro účely výše uvedeného výběrového řízení. Žádám, aby v případě, že ve výběrovém řízení nebudu
vybrán/a, byly moje osobní doklady (prosím vyznačte):
- vráceny na korespondenční adresu

- vyzvednu osobně

- vráceny na korespondenční adresu

d o p o r u č e n o u poštou do vlastních rukou

V Brně dne

......................................................................................
jméno a podpis
příloha:- Informační povinnost podle čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení GDPR

Příloha přihlášky k výběrovému řízení
Statutární město Brno

ÚMČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno

Informační povinnost podle čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení GDPR

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 o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů: Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy
Bosonožské nám.1, 642 00 Brno
IČ: 44992785-24
(dále jen „správce“)
Subjekt údajů: zájemce o zaměstnání
(dále jen „subjekt“)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů u správce:
Marek SAZIMA, telefon: +420 581 615 400; mobil: +420 608 477 339, e-mail: gdpr@infoobce.cz

Subjekt bere na vědomí, že správce zpracovává a bude zpracovávat osobní údaje subjektu z důvodu
plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů a z důvodu oprávněného zájmu správce
pro účely zaměstnání.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je subjekt správci poskytl, jedná se zejména o:
− jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefon, e-mail, údaj o vzdělání, trestní bezúhonnost, lustrační osvědčení.
Pro vyloučení pochybností správce informuje subjekt, že osobní údaje pro účely podání přihlášky do
výběrového řízení je subjekt povinen poskytnout správci, jelikož se jedná o zpracování osobních údajů
na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu
správce.
Osobní údaje poskytnuté subjektem nebudou předávány třetím subjektům.
Osobní údaje budou zpracovávány tajemníkem úřadu a členy příslušné výběrové komise.
Osobní údaje budou ve fyzické podobě uloženy v kanceláři tajemníka.
Správce bude osobní údaje subjektu uchovávat po dobu trvání výběrového řízení a po skončení
výběrového řízení budou archivovány pouze ty osobní údaje subjektu, u nichž to ukládají příslušné
právní předpisy po dobu uvedenou ve spisovém a skartačním řádu.
Správce dále informuje subjekt, že má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u správce,
dále má subjekt právo požadovat opravu osobních údajů a má také právo vznést u správce námitku
ohledně zpracování jeho osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních
údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může subjekt podat stížnost na
zpracování osobních údajů.

