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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO  PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) 

1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE 

Název organizace: Základní škola a Praktická škola, Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové n. L. 

Sídlo organizace: Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Identifikační číslo: 60153351 

Emailová adresa: info@zs-dk.cz 

(dále též „Správce“) 

2. IDENTIFIKACE SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Jméno a příjmení uchazeče:   

Adresa bydliště uchazeče: 

Datum narození uchazeče:  

(dále též „Subjekt“) 

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ 

Titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon, státní občanství), doklad o dosaženém vzdělání, doklad o 
bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů), informace o zdravotní způsobilosti, rodinný stav 

4. ÚČEL A DÉLKA ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje v uvedeném rozsahu budeme zpracovávat za účelem vedení v evidenci zájemců o zaměstnání. 

Údaje budeme zpracovávat podobu Vašeho případného zájmu o zaměstnání u Správce, nebo do doby kdy tento souhlas odvoláte. 

5. DELEGACE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem. 

6. VAŠE PRÁVA DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, a to bez jakýchkoliv sankcí; 
- požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem; 
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; 
- požadovat po nás omezení zpracování, pokud si myslíte, že toto zpracování probíhá ve větším rozsahu, než oprávněném; 
- v případě porušení povinností při zpracováním osobních údajů kontaktovat nás nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Svým podpisem uděluji Správci souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a trvání. Jsem si vědom/a 

toho, že souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje Správce, 

ve kterém své rozhodnutí o zpětvzetí souhlasu jasně vyjádřím. 

Beru na vědomí, že kdyby vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů, mohu se obrátit na Úřad 

pro ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání s osobními údaji na území České republiky. 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne …………………………… 

 

 

 

___________________________________ 

                      hůlkovým písmem jméno, příjmení a podpis 
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