Informační povinnost - uchazeč/ka v konkurzním řízení na obsazení místa ředitel/ka
školy, školského zařízení
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů)

SPRÁVCE ÚDAJŮ
Městys Drnholec - Úřad městyse Drnholec, se sídlem: Kostelní 368, Drnholec 691 83

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Lenka Viceníková, tel. 519 520 971, e-mail: vicenikova@obecdrnholec.cz
DŮVOD, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaj

Důvod

Jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození,
trvalý pobyt,
státní
příslušnost,
Zdravotní způsobilost - potvrzení o
způsobilosti výkonu funkce ředitele

Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1
písm. c):
• zákon. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 561/2004 Sb., o
Konkurzní řízení
předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších Splnění kvalifikačních
předpokladů pro výkon práce
předpisů
pedagogického pracovníka

Vzdělání - doklad o dosaženém
vzdělání, osvědčení o absolvování
odborných zkoušek a kurzů, přehled
předchozích zaměstnání
Čestné prohlášení

Účel

•

zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění
Bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
pozdějších předpisů
•
vyhláška č. 54/2005 Sb., o
Znalost českého jazyka
náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisí, ve znění
pozdějších předpisů
Kontaktní údaje (pracovní telefon, Oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1
soukromý telefon, email)
písm. d) GDPR

Komunikace s účastníky
konkurzního řízení

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce bude osobní údaje subjektu uchovávat po dobu trvání konkurzního řízení a po skončení budou archivovány
pouze ty osobní údaje subjektu, u nichž to ukládají příslušné právní předpisy po dobu uvedenou v těchto předpisech
(např. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), případně ve skartačním a archivačním řádu.
PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt má právo:
a. na přístup ke všem svým osobním údajům,
b. požadovat opravu osobních údajů,

c.
d.
e.
f.
g.
h.

požadovat výmaz osobních údajů (s výjimkou situace, kdy správce plní právní či jinou povinnost),
na omezení zpracování osobních údajů,
na přenositelnost osobních údajů,
vznést u správce námitku ohledně zpracování jeho osobních údajů za podmínek stanovených nařízením o
ochraně osobních údajů,
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Správce zpracovávané osobní údaje nepředává do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani třetím osobám. K
předání osobních údajů třetím osobám dochází jen se souhlasem subjektu údajů.
Poskytnuté osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Účastník/ice konkurzního řízení .........................................................................................................................
se s výše uvedeným seznámil/a.

Dne

Podpis

