Souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zařazení životopisu a
příslušejících dokladů do evidence uchazečů o zaměstnání v Domově
důchodců Police nad Metují
Já níže podepsaný/-á, tímto uděluji
Domovu důchodců Police nad Metují, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Sibiři 149,
Police nad Metují 549 54, IČ: 71194002 (dále jen „DD“)
SOUHLAS
k zařazení mého životopisu a příslušejících dokladů do evidence uchazečů o zaměstnání.
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace konkrétních osob. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale
musí být jasné, koho se tyto informace týkají.
Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Domovu
důchodců Police nad Metují, příspěvkové organizaci. Níže uvádíme naše podrobnější
identifikační údaje.
Sídlo: Na Sibiři 149, Police nad Metují 549 54
IČO: 71194002
Proč potřebujeme Váš souhlas?
Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů. V tomto případě
nemůžeme zpracování založit na jiném právním důvodu, a proto potřebujeme Váš souhlas,
abychom mohli zpracování provádět. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení
neplyne z žádné právní povinnosti.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?
Souhlas udělujete za účelem zařazení Vašeho životopisu do evidence uchazečů o zaměstnání
v DD Police nad Metují. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v písemné a elektronické
podobě.
Na jak dlouho tento souhlas udělujete?
Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu. Osobní údaje jsou uchovávány na dobu
neurčitou.
Můžete souhlas odvolat?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat, bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není
tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
Jaké máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
V rámci mezí stanovených právními předpisy máte právo požadovat po nás přístup k Vašim
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování
osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali
v rámci svých každodenních pracovních aktivit. Přístup k osobním údajům bude mít
vymezený okruh zaměstnanců DD (ředitelka organizace, ekonom-rozpočtář, mzdová účetní),
a to jen v rozsahu nezbytném pro plnění jejich pracovních povinností a přístup k záznamům
bude umožněn pouze na základě uživatelského oprávnění.
Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, podejte stížnost nejprve u nás –
Domov důchodců Police nad Metují, nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže
uvádíme podrobnější kontaktní údaje:
Sídlo: Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627

Já, níže podepsaný(á)…………………………………..…………………………………….,
nar. ……………………….……………….,
bytem

………………..……………………………………………….……………………..,

prohlašuji, že jsem porozumněl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a
svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas DD Police nad Metují,
příspěvkové organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených
podmínek.
Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom
stejnopise.
V Polici nad Metují, dne ……………………..

…………………………………………………
podpis

