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Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání 
 

Vážená paní, vážený pane,  

dovolte abychom Vás informovali, že odpovědí na uveřejněnou nabídku volné pozice poskytujete správci své 

osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. 

Poskytnuté osobní údaje popřípadě osobní údaje získané z veřejných zdrojů jsou zpracovávány společností 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666/64, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, (dále 

také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  

Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje obsažené na životopise za účelem výběrového řízení. 

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení. V případě úspěšného přijetí do zaměstnaneckého 

poměru jsou údaje použity jako podklad pro uzavření pracovněprávního vztahu. 

Odmítnutí poskytnutí těchto údajů bude mít za následek nemožnost zúčastnit se výběrového řízení. 

Vaše práva 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:  

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu 

a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

V případě Vašeho zájmu, aby společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zpracovávala dále Vaše osobní 

údaje i nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici pro účely evidování Vaší osoby v databázi 

uchazečů a nabízení obdobných pracovních příležitostí můžete pro takové zpracování udělit svůj souhlas.  
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Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazečů o zaměstnání  

 
Souhlasím, aby společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666/64, IČO: 

49451871, DIČ: CZ49451871, nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala 

mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby v databázi uchazečů a nabízení obdobných pracovních 

příležitostí.  

Souhlas uděluji na dobu …………… let.  

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné 

pro účely zpracování. 

Vaše práva 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:  

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu 

a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.  

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpravováním údajů, ke kterým jste dal souhlas v tomto dokumentu. 

Po odvolání souhlasu má správce povinnost tyto údaje dál nezpracovávat a to tím, že údaje vymaže. 

 

 

V ………………………………….   Jméno, příjmení a podpis: 


