
SOUHLAS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Uchazeč o zaměstnání:  

Jméno a příjmení:  ………………………………………………….. 

E-mailová adresa:  ………………………………………………….. 

Poptávaná pracovní pozice:  ………………………………………………….. 

dále jen „Uchazeč o zaměstnání“ 

V souladu s příslušnými právními předpisy platnými pro oblast ochrany osobních údajů uděluje 

tímto Uchazeč o zaměstnání svobodný a informovaný souhlas ke zpracování (zejména 

k uchování) níže specifikovaných osobních údajů, a to příspěvkové organizaci Domov seniorů 

Benešov, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Villaniho 2130, 256 01 Benešov, IČO: 

712 29 116, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, 

vložka 965 (dále jen „DS Benešov“) jakožto správci osobních údajů.  

I. 

DS Benešov zpracovává po dobu níže stanovenou osobní údaje Uchazeče o zaměstnání 

v rozsahu:  

• Osobní jméno a příjmení; 

• Datum narození; 

• Adresa bydliště; 

• E-mailová adresa; 

• Telefonní číslo; 

• Životopis.  

 

Výše specifikované osobní údaje jsou uchovávány za účelem vedení evidence uchazečů o 

zaměstnání v DS Benešov a za účelem kontaktování Uchazeče o zaměstnání v případě uvolnění 

vhodné pracovní pozice v DS Benešov.  

II. 

Osobní údaje Uchazeče o zaměstnání zpracovává jako správce pouze DS Benešov, přičemž DS 

Benešov používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k 

ochraně osobních údajů. Těmito opatřeními jsou osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, 

neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením. 

III. 

Výše specifikované osobní údaje bude DS Benešov zpracovávat nejdéle po dobu 5 let ode dne 

udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě uzavření pracovní smlouvy 

mezi Uchazečem o zaměstnání a DS Benešov se výše specifikované osobní údaje stávají 

součástí osobního spisu zaměstnance.  

IV. 

(1) Veškeré výše specifikované osobní údaje budou DS Benešov zpracovány v souladu se 

zásadami ochrany osobních údajů zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, dárce, dobrovolníka a 

odborného praktikanta, které jsou uveřejněny na webových stránkách DS Benešov 



(http://www.ds-benesov.cz/), jakož i příslušnými právními předpisy platnými pro oblast 

ochrany osobních údajů.  

 (2) Uchazeč o zaměstnání níže svým podpisem stvrzuje, že byl DS Benešov jakožto správcem 

v souladu s příslušnými právními předpisy poučen o tom, že má právo udělený souhlas se 

zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pro odvolání 

souhlasu se zpracováním osobních údajů postačí, aby Uchazeč o zaměstnání osobně 

kontaktoval personální oddělení DS Benešov nebo zaslal DS Benešov na e-mailovou adresu: 

carhounova@ds-benesov.cz zprávu, v níž uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním 

osobních údajů a případně uvede konkrétní osobní údaje, u nichž si již nadále nepřeje, aby je 

DS Benešov nadále zpracovával.  

Uchazeč o zaměstnání svým podpisem potvrzuje, že souhlas se zpracováním výše 

specifikovaných osobních údajů činí svobodně, po náležitém poučení ze strany DS Benešov, 

nikoliv v tísni a na důkaz toho připojuje svůj podpis. Uchazeč o zaměstnání současně svým 

podpisem stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.  

 

Benešov, dne ………………… 

 

 

 

...............…………………………………. 

podpis Uchazeče o zaměstnání   

 

mailto:carhounova@ds-benesov.cz

