
 

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 

Mírové náměstí 208 

294 01 Bakov nad Jizerou 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání 

 

Město Bakov nad Jizerou, se sídlem Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418 (dále jen „Správce“) 

dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(dále jen GDPR) ze dne 27. dubna 2016, informuje uchazeče o zaměstnání o zpracování jejich osobních údajů 

z důvodu účasti uchazeče ve výběrovém řízení (resp. veřejné výzvě). 

 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání k těmto účelům: 

1) výběr vhodného zaměstnance v rámci probíhajícího výběrového řízení (veřejné výzvy) 

Pro výběr vhodného zaměstnance a následné uzavření pracovní smlouvy, případně dohody o práci konané mimo 

pracovní poměr, je nezbytné zpracovávat osobní údaje kandidátů přihlášených do výběrového řízení. Tento účel je 

naplněn ukončením výběrového řízení. 

2) ochrana oprávněných zájmů Správce (zaměstnavatele) 

Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných kandidátů uchovávány za účelem ochrany 

oprávněných zájmů Správce. Toto zpracování se tak týká především případů, kdy se Správce bude domnívat, že hrozí 

riziko sporu s neúspěšným uchazečem o důvodech jeho nepřijetí a také pro prokázání splnění veškerých zákonných 

povinností z důvodu případných kontrol (např. inspektorát práce). S ohledem na tento účel budou osobní údaje 

kandidátů uchovávány po dobu, kdy je možné postihnout Správce ze strany kontrolních orgány, tedy obecně až po 

dobu 3 roků od skončení výběrového řízení. 

3) možnost oslovení s nabídkou práce i po skončení daného výběrového řízení  

Se souhlasem kandidáta mohou být zpracovány jeho osobní údaje i pro možné oslovení s nabídkou práce 

v budoucnu. Údaje budou uchovávány po dobu 2 let od konce kalendářního roku původního výběrového řízení. 

 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Rozsah osobních údajů striktně odpovídá účelům jejich zpracování. Jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je uchazeč 

Správci poskytl v souvislosti s podáním přihlášky do výběrového řízení (veřejné výzvy). Jedná se zejména o zpracování 

osobních údajů uvedených v životopise, případně v dalších předaných dokumentech (např. motivačním dopise, 

dokladech o vzdělání). Správce nepředpokládá zpřístupnění údajů třetím subjektům, nelze ale vyloučit předání údajů 

partnerům a poradcům (např. auditorům, právníkům, bankám), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem 

Správce. Může být povinné i zpřístupnění údajů státním orgánům a dalším institucím.  

 

Práva Subjektu údajů 

Správce dále informuje Subjekt, že má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, dále má právo 

požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů a má také právo vznést u Správce námitku ohledně zpracování jeho 

osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Státním 
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dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), 

u kterého může subjekt podat stížnost na zpracování osobních údajů. Subjekt údajů se také může obrátit na 

pověřence pro ochranu osobních údajů s dotazy či žádostmi o vysvětlení. Kontakt je uveden na internetových 

stránkách Správce - www.bakovnj.cz.  

 

Poučení uchazečů a souhlas pro specifický účel 

Poskytnutí údajů pro účely výběru vhodného zaměstnance není povinné, nicméně nezbytné pro řádné posouzení 

možnosti přijetí kandidáta. Zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů není rovněž založeno na souhlasu 

kandidáta. Uchazeč bere na vědomí zpracování svých osobních údajů podle této informace, což stvrzuje zaškrtnutím 

v přihlášce k výběrovému řízení (veřejné výzvě). 

Pro možné opětovné oslovení uchazeče s jinou nabídkou práce je nutný souhlas kandidáta. Ten uděluje – neuděluje 

svůj souhlas pro zpracování údajů pro tento účel na prohlášení v přihlášce k výběrovému řízení (veřejné výzvě). 

Uchazeč má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. 

 


