Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení
pracovního místa (dále výběrové řízení)
1. Správcem Vašich osobních údajů je město Jaroměř, nám. Československé armády 16,
551 01 Jaroměř, IČ 00272728 (dále jen „město“). V záležitostech zpracovávání a ochrany
Vašich osobních údajů se můžete obracet na pověřence města pro ochranu osobních údajů
Ing. Jiřího Kulhavého (tel.: 491 847 200, e-mail: poverenec@jaromer-josefov.cz).
2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení
v rozsahu nutném pro tento účel, a to po dobu nezbytně nutnou, tj. do ukončení výběrového
řízení. Po této době budou Vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivnictví v
rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Podkladové materiály budou po
skončení výběrového řízení vráceny neúspěšným uchazečům.
3. Poskytnutí Vašich osobních údajů městu je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve
výběrovém řízení. Bez jejich poskytnutí město nebude moci vybrat Vás jako případného
vhodného uchazeče a jednat s Vámi dále o vzniku pracovního poměru.
4. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu článku 6 obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) je jeho nezbytnost pro:
a) provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy, tj. pro Vaši účast
ve výběrovém řízení na základě Vámi podané přihlášky, a
b) splnění právních povinností uložených městu v případě výběrového řízení na
obsazení pracovního místa úředníka. Výběrové řízení je podmínkou pro vznik
pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného do městského úřadu.
Tato podmínka včetně minimálních náležitosti přihlášky k výběrovému řízení je
stanovena zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění. Vaše kontaktní údaje jsou potřebné
pro komunikaci v rámci výběrového řízení a jsou tedy nezbytné ke splnění výše
uvedených právních povinností města.
5. Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám.
6. Máte právo požadovat od města přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné legislativy pro ochranu osobních
údajů.

7. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
8. Při zpracování Vašich osobních údajů městem nedochází k automatizovanému
rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých
aspektů Vaší osoby.

