
Sdělení pro uchazeče o pracovní místo 

Podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů může jako správce osobních údajů při  
výkonů svých práv a povinností jako zaměstnavatel, zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání.  
Zpracování provádíme pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze za účelem náborového procesu. 

Zpracování některých osobních údajů je nezbytné, abychom mohli  provést  hodnocení uchazečů a  
případně je  pozvat k osobnímu pohovoru.  Zpracování těchto údajů provádíme primárně z důvodu 
plnění právní povinnosti (prokázání odborné způsobilosti uchazeče o zaměstnání). Jedná se zejména o 
základní  identifikační  a  kontaktní  údaje,  které  nám  uchazeči  sami  sdělují  ve  svých  životopisech,  
případně  e-mailovou  zprávou  (jméno,  příjmení,  e-mail,  případně  telefon),  ostatní  údaje  uchazeči  
uvádí  ve  svých  životopisech,  aniž  bychom  některé  údaje  výslovně  vyžadovali.  Není  proto  možné 
taxativně vyjmenovat všechny osobní údaje, které zpracováváme, neboť nepředepisujeme uchazečům 
jednotnou podobu životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět odlišné údaje. Tyto údaje 
zpracováváme na žádost uchazeče, který nám je sám zaslal. 

Získané údaje uchováváme primárně v elektronické podobě a při  vedení  osobních pohovorů také 
v tištěné podobě. V případě, že uchazeči není nabídnuta pracovní pozice a uchazeč výslovně neudělí  
souhlas k dalšímu uchovávání jeho údajů, jsou tyto po ukončení procesu zlikvidovány, jakmile pomine 
důvod k jejich zpracování (zejména potom oprávněný zájem naší školy, která je povinna těmito údaji 
disponovat pro účely případného prokazování, že náborový proces proběhl v souladu se zákonem, 
nejpozději však po šesti měsících po skončení náborového procesu).

Shromážděné dokumenty (strukturovaný životopis,  osobní dotazník a další  písemnosti)  s osobními 
údaji  neúspěšných  uchazečů  o  zaměstnání  likvidujeme  skartací  za  předpokladu,  že  uchazeč 
prokazatelně nepožádal o jejich vrácení. 

Další  zpracování,  například zařazení  do naší  databáze pro účely  budoucích pracovních nabídek je 
možné jen se souhlasem uchazeče o zaměstnání.

Vezměte,  prosím,  na  vědomí,  že  v  souvislosti  se  zpracováním  Vašich  osobních  údajů  na  základě 
souhlasu máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět. Můžete po nás požadovat informaci jaké Vaše 
osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat 
si  u  nás  přístup  k  těmto  údajům  a  tyto  nechat  aktualizovat,  opravit,  omezit  jejich  zpracování, 
požadovat  po  nás  výmaz těchto  osobních  údajů,  v  případě  pochybností  o  dodržování  povinností  
souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů 
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Název organizace: Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace
Adresa organizace: Sirotkova 371/36, 616 00  Brno
Telefonní a elektronické spojení: 541 211 944, zssir@zssirotkova.cz
Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Dan Jedlička


