
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení): 

datum narození: 

trvale bytem (adresa trvalého bydliště): 

tímto uděluji souhlas Správci:  Město Čáslav,  

     se sídlem Nám. Jana Žižky z Trocnova 1,  

     286 01 Čáslav,  

     IČ: 00236021, 

 

aby ve smyslu 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), (dále jen GDPR) zpracovával níže uvedené 

osobní údaje, a to za účelem mé účasti ve výběrovém řízení. 

Tyto mé osobní údaje bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy: 

• jméno, příjmení a titul,  

• datum a místo narození, 

• státní příslušnost,  

• místo trvalého pobytu, 

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát. občana,  

• telefonní číslo, e-mailová adresa, 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• životopis (motivační dopis), 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. 

 

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas, který musí být dobrovolný, konkrétní, 

informovaný a jednoznačný projev svobodné vůle. Souhlas platí po dobu celého průběhu výběrového 

řízení, nebo do jeho odvolání, zaslaného písemnou formou správci - zpracovateli Městu Čáslav. 

 
Dle GDPR máte právo: 

• vzít souhlas kdykoliv zpět, 

• požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

• požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

• požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. 

 

 

V    , dne:    Podpis (jméno, příjmení): 

 

 
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely 

tohoto výběrového řízení. Město Čáslav nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání. 

Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí 

pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který 

je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Město Čáslav respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje 

při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka 

v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru. 


