
Informační povinnost správce – uchazeči o zaměstnání 

 

Dovolte, abychom Vás informovali o zpracování osobních údajů, pokud budete Základní školu a 

mateřskou školu  Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace kontaktovat jako uchazeči o 

zaměstnání, a to v souvislosti Nařízením 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation). 

 

Jaké informace Vám jako případnému uchazeči o zaměstnání sdělujeme? 
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1. Kdo je správcem údajů? Jak můžete správce kontaktovat? 
 

Kdo je správcem údajů, který 
zpracovává osobní údaje uchazečů 
o zaměstnání? 

Základní a mateřská škola v brně, Přemyslovo nám. 1, 
příspěvková organizace  

Jak můžete správce kontaktovat? Základní škola a mateřská škola  Brno, Přemyslovo nám. 1, 
příspěvková organizace  
adresa sídla: Přemyslovo nám. 89/1, 627 00 Brno 
telefon: ……………………………………… 
email podatelny …………………………. 
ID datové schránky ……………………... 
 
Ředitelka: Mgr. Světlana Brankovská 

 

2. Kdo je pověřencem správce? Jak můžete pověřence kontaktovat? 
 

Kdo je pověřencem správce? Jak jej můžete 
kontaktovat? 

JUDr. Milan Klouda 
email: milan@milanklouda.cz 

 

 

3. Z jakého důvodu správce zpracovává osobní údaje? Jaký je právní základ 

zpracování osobních údajů? 
 

Správce v průběhu výběrového řízení zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnaní z toho 

důvodu, aby vybral uchazeče, který nejlépe splňuje předpoklady a požadavky pro výkon požadované 

činnosti. 

 

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání – pedagogického pracovníka? 

 

Identifikační údaje uchazeče o zaměstnání 
(jméno a příjmení, datum narození, místo 
trvalého pobytu) 

Uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání 
správce zpracovává, protože mu to ukládá 
právní předpis, a to zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. To 
znamená, že právním základem zpracování 
osobních údajů je plnění právní povinnosti. 
 
Uvedené osobní údaje správce zpracovává bez 
udělení souhlasu uchazeče o zaměstnání. 

Kontaktní údaje (telefon, email, ID datové 
schránky) 

Uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání 
správce zpracovává, pokud mu je uchazeč o 
zaměstnání dobrovolně sdělí za účelem 
efektivní komunikace s uchazečem o 
zaměstnání.  
 
Uvedené osobní údaje správce zpracovává na 
základě dobrovolného sdělení uchazečem o 
zaměstnání. 



Údaje sdělení v životopise a motivačním dopise Uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání 
správce zpracovává, pokud mu je uchazeč o 
zaměstnání dobrovolně sdělí za účelem 
posouzení, zda s daným uchazečem uzavře 
pracovní smlouvu.  
 
Uvedené osobní údaje správce zpracovává bez 
udělení souhlasu uchazeče o zaměstnání. 

Údaj o zdravotní způsobilosti Uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání 
(pouze pedagogického pracovníka) správce 
zpracovává, protože jsou podmínkou plnění 
pracovního poměru podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
To znamená, že právním základem zpracování 
osobních údajů je plnění právní povinnosti 
společně s údaji nutnými k plnění smlouvy. 
 
Uvedené osobní údaje správce zpracovává bez 
udělení souhlasu uchazeče o zaměstnání. 

Údaj o vzdělání 

Údaj o bezúhonnosti 

Údaj o znalosti českého jazyka 

V některých případech údaj o vydaném 
zdravotním průkazu 

Uvedené osobní údaje některých zaměstnanců 
(zejm. zaměstnanců školní jídelny) správce 
zpracovává, protože jsou podmínkou plnění 
pracovního poměru podle právního předpisu, a 
to zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů. To 
znamená, že právním základem zpracování 
osobních údajů je plnění právní povinnosti 
posouzení možnosti uzavřít pracovní smlouvu. 
 
Uvedené osobní údaje správce zpracovává bez 
udělení souhlasu uchazeče o zaměstnání.  

 

 

4. Má správce úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní 

organizaci? 
 

Správce osobní údaje zpracovávané v rámci přijímacího řízení nepředává do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci.  

 

Pokud ve výjimečných případech organizace bude správce předávat osobní údaje do třetích zemí 

nebo mezinárodní organizace, poskytne v konkrétním případě informaci o tom, zda existuje 

rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách 

ochrany osobních údajů. 

  

 

5. Po jakou dobu budou osobní údaje u správce uloženy? 
 

Životopis uchazeče o zaměstnání, - po dobu výběrového řízení, následně jsou uvedené dokumenty 

Komentář [1]: Doposud přijala 
Komise rozhodnutí týkající se 
odpovídající úrovně ochrany osobních 
údajů v zemích: Argentina, Faerské 
ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, 
ostrov Man, Švýcarsko, Kanada, Nový 
Zéland, Uruguayská východní 
republika.  



motivační dopis, ověřené kopie 
dokladů  

uchazeči o zaměstnání vráceny 
- i po ukončení výběrového řízení pouze na základě předchozího 

souhlasu 

 

6. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 
 

6.1 Právo na přístup k Vašim osobním údajům 
 

V čem právo spočívá? 

a) Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje. 

b) Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o 

zpracování těchto údajů. 

c) Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 

 

Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste 

jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají osobní Vaše osobní údaje. 

  

Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o  

- účelech zpracování,  

- kategoriích zpracovávaných osobních údajů,  

- kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

- době, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, 

- o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právu vznést námitku 

proti zpracování, 

- právu podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

Jak správce poskytne informace? V jaké formě?  

Správce poskytne informace 

- písemně, 

- ve vhodných případech v elektronické formě, 

- ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost. 

 

Pokud je to možné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, poskytne správce 

kopie zpracovávaných osobních údajů. Za jakých podmínek je kopie poskytována? 

- Bezplatně se poskytuje první kopie nebo kopie poskytnutá po delším časovém úseku, po 

změně osobních údajů, po změně ve zpracování osobních údajů. 

- V ostatních případech se kopie poskytuje za poplatek. 

 

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce. 

 

 

6. 2. Právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování Vašich osobních údajů 

 

V čem právo spočívá? Máte právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných 

osobních údajů. 

 



Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší 

žádosti. Správce Vám odpoví písemně, případně jiným způsobem (např. ústně, elektronicky). Správce 

Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil. 

 

6. 3. Právo na výmaz některých osobních údajů (právo „být zapomenut“) 

 

Obecně platí, že máte právo požádat správce o to, aby zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je 

neuchovával; jedná se o tzv. právo být zapomenut. 

 

V případě, kdy správce plní své právní povinnosti, správce nevymaže osobní údaje, i když o to 

požádáte. 

 

Pokud však žádost o výmaz podáte, správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností 

prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti, a to písemně nebo jiným způsobem (např. ústně, 

elektronicky). Sdělí Vám, proč nevyhověl Vaší žádosti o výmaz nebo jaké údaje v jakém rozsahu 

vymazal. 

 

6. 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů 
 

V čem právo spočívá? Pokud požádáte o omezení zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší 

žádosti, správce tyto osobní údaje označí. Označené osobní údaje správce ukládá, avšak jinak nesmí 

dále zpracovávat (až na některé výjimky). 

 

Ve kterých případech máte právo, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů? 

 

a) Pokud podle Vašeho tvrzení Vaše osobní údaje nejsou přesné. 

b) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní. Vy však místo výmazu osobních údajů 

žádáte o omezení zpracování osobních údajů. 

c) Pokud již správce osobní údaje nepotřebuje zpracovávat. Vy však požadujete, aby osobní 

údaje byly omezeny, protože je to nutné pro určení, výkon a obhajobu Vašich právních 

nároků. 

d) Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, na základě 

plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vy vznesete námitku proti 

zpracování osobních údajů. 

 

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší 

žádosti. Správce Vám odpoví písemně, případně jiným způsobem (např. ústně, elektronicky). Správce 

Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje omezil. 

 

6. 5. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů  
 

Vůči správci můžete vznést námitky 

- proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce,  

- proti zpracování osobních údajů při plnění správcem úkolu prováděného ve veřejném zájmu, 

- proti zpracování osobních údajů, jestliže správce vykonává veřejnou moc (v případě správního 

řízení). 

 



7. Jaké je Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? 
 

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých osobních údajů pak máte právo kdykoli souhlas 

odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném 

před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 

 

8. Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 

 

Máte právo podat stížnost naší organizaci, kterou budeme řešit v součinnosti s naším pověřencem 

pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu, tj. u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

 

9. Poskytování osobních údajů jako zákonný požadavek, povinnost osobní údaje 

poskytnout. Jaké jsou možné důsledky neposkytnutí osobních údajů? 
 

Správce je povinen zaměstnávat zaměstnance, který splňuje předpoklady stanovené právním 

předpisem. Správce je dále oprávněn stanovit si další kritéria přijetí. V případě neposkytnutí 

uvedených osobních údajů uchazeč o zaměstnání nebude vybrán. 


