Souhlas
se zpracováním osobních údajů
v souladu s 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- GDPR)

poskytnutý Městu Bechyně, se sídlem nám. T. G. Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně, IČ 00252069,
(dále jen „správce“)
Já, níže podepsaný(a)
…………………………………………………………………………………………………….………………...
jméno, příjmení, datum narození
……..……………………………………………………………………….…………………………….…………
trvalý pobyt
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených v přihlášce do výběrového řízení.
Tento souhlas poskytuji za účelem za účelem případné možné nabídky zaměstnání.
Tento souhlas poskytuji na dobu 5 let s tím, že je mým právem souhlas kdykoliv odvolat a to i bez
udání důvodu.
Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro
legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Správce je oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na
dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty správce uzavře
smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.
Souhlas uděluji za předpokladu, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu
nezbytném pro dosažení výše uvedeného účelu a že
zpracování bude probíhat v souladu
s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s 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- GDPR).
Byl(a)a jsem poučen(a) o tom, že
- poskytnutí osobních údajů je dobrovolné,
- mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu,
- mám právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich opravu,
- mám právo na vymazání těchto údajů, dochází-li k jejich zpracování v rozporu se zákonnou
ochranou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl-li souhlas odvolán,
- svá práva mohu uplatnit osobně (nutno prokázat totožnost), doručením písemné žádosti
s úředně ověřeným podpisem, žádosti s elektronickým podpisem nebo žádostí do datové
schránky na adresu správce, tj. Město Bechyně, nám. T. G. Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně,
posta@mestobechyne.cz,
- odvoláním tohoto souhlasu může být ovlivněno dosažení účelu, pro který byl tento souhlas
vydán, nelze-li tento účel dosáhnout jinak.
Kontaktní osoba a osoba vykonávající pověřence:
Ing. Jakub Šafránek
NOVAK SOFTWARE s.r.o., IČ 26034166, Branická 213/53, Praha 4, 140 00.
Kontakt pověřence: gdpr@nsw.cz, +420 730 516 333

V ………………….. dne ..................

…………………………………………………….
podpis

