
INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - uchazeči o zaměstnání 
Varianta B: získání OÚ ze zdrojů odlišných od subjektu osobních údajů 

 

Správce osobních údajů: Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace 
se sídlem: Pod Korábem 669, Kdyně, 345 06 
IČ:  75007746 
zastoupený: Mgr. Lucií Vísnerovou, ředitelkou 
zápis ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl a vložka Pr 489 

Kontaktní osoba pro agendu OÚ JUDr. Jana Kopáčková, tel: 373 034 292, email: advokat@janakopackova.cz 

Účely zpracování OÚ komplexní zpracování OÚ v rámci dílčího výběrového řízení 

komplexní zpracování OÚ za účelem nabízení pracovního uplatnění po skončení výběrového řízení, není-li uchazeč při dílčím 
výběrovém řízení vybrán 

plnění požadavků interní náborové politiky 

Právní tituly zpracování OÚ souhlas subjektu údajů 
oprávněný zájem správce 
oprávněný zájem subjektů OÚ 

Oprávněné zájmy: zájem správce na komplexní dokumentaci spojené s konkrétním výběrovým řízením 
zájem správce na vytvoření databáze potenciálních vhodných kandidátů na pracovní pozice v provozu správce 
zájem uchazeče na získání nabídek pro potenciální budoucí pracovní uplatnění 

Příjemci OÚ orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí (včetně zřizovatele) 

Přehled práv subjektu OÚ • právo na přístup k OÚ 

• právo na opravu OÚ 

• právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR 

• právo na omezení zpracování OÚ 

• právo vznést námitku proti zpracování OÚ 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ 

Automatizované individuální rozhodování neprovádí se 
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Kategorie zpracovávaných OÚ/zdroje získaných OÚ písemná dokumentace od uchazečů o zaměstnání: dotazníky, životopisy, doklady o vzdělání, schopnostech a 
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