
Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání 
 
Já, níže podepsaný/á  
 
Jméno a příjmení, titul:    
Datum narození:  
Adresa trvalého bydliště:  
Korespondenční adresa: 
(Subjekt údajů) 
 

tímto uděluji Psychiatrické léčebně Šternberk, IČ: 00843954, adresa: Olomoucká 1848/173, 785 01 

Šternberk, e-mail: info@plstbk.cz, tel: +420 585 085 111 (Správce osobních údajů)  

a) svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení, titul, datum 
narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, vzdělání, 
kvalifikační předpoklady, přehled dřívějších zaměstnání, příp. další osobní údaje nezbytné pro 
zpracování a uvedené v životopise uchazeče o zaměstnání a v motivačním dopisu uchazeče o 
zaměstnání vč. přiložených příloh, za účelem účasti ve výběrovém řízení na pozici …………….. 

b) dále uděluji / neuděluji1 Správci osobních údajů svobodný souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů za účelem dalších výběrových řízeních či pracovních nabídek u Správce osobních 
údajů. 

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány: Souhlas k archivaci výše 
uvedených osobních údajů plnění účelu pod bodem b) uděluji po dobu 1 roku. Souhlas ke zpracování 
osobních údajů za účelem pod bodem a) zaniká doručením oznámení o nevybrání uchazeče. 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu či emailem Správci osobních údajů 
(info@plstbk.cz) nebo zasláním dopisu či emailem pověřenci2 pro ochranu osobních údajů. 

V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na 
souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

Podrobnější informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně vzoru pro odvolání souhlasu 
se zpracováním osobních údajů a vzoru žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům, jejich opravu, 
výmaz, omezení zpracování, přenesení údajů, příp. podání námitky proti zpracování osobních údajů jsou 
k dispozici u pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 
Současně beru na vědomí, že jako Subjekt údajů mám dále právo:  

a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, 
zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 
Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní 
údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit. 
b) Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní 
údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá. 
c) Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti 
zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést 
námitku. 

                                                           
1 Nehodící se škrtněte 
2 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, 
JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc., telefon: 585 085 427, e-mail: osobniudaje@plstbk.cz 
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d) Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, 
v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to 
technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 
e) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu 
údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se 
zpracováním. 
f) V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné 
správcem, může podat stížnost přímo jeho pověřenci pro ochranu osobních údajů e-mail: 
osobniudaje@plstbk.cz nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů3. 
 
 
V…………………dne……….. 
 
 
………………………………… 
Jméno a příjmení, titul: 
Podpis 
 
 

                                                           
3 Více informací o právech subjekt údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 
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