
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Subjekt údajů 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

 
Informace o zpracování osobních údajů:  

➢ Správce osobních údajů: Sociální služby města Kroměříže, p. o., IČ: 71193430, se sídlem 
Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, telefon: 573 500 761, ID datové schránky: 6cvk7yr 

➢ Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Hana Kroupová, Sociální služby města Kroměříže, 
p. o., IČ: 71193430, se sídlem Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, telefon: 601 086 109, email: 
poverenec@sskm.cz  

➢ Účel zpracování osobních údajů: Informování uchazečů o zaměstnání o volných pracovních 
pozicích  

➢ Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého 
pobytu, dosažené vzdělání, průběh předchozích zaměstnání, kontaktní údaje, příp. další údaje 
uvedené uchazečem v životopisu 

➢ Období, na které je souhlas udělen (doba, po kterou budou osobní údaje uloženy): 1 rok 
od udělení souhlasu 

➢ Kategorie příjemců osobních údajů (osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny): 
žádné 

➢ Úmysl správce předat osobní údaje ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci): není 

➢ Prostředky zpracování osobních údajů: listinná podoba, elektronická podoba 
 
Poučení o právech subjektu údajů: 

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
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) má subjekt údajů právo:  

➢ svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci 
pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená 
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)  

➢ na přístup ke svým osobním údajům  
➢ na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané 

u správce jsou nepřesné)  
➢ výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování  
➢ podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt 
údajů cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Já, výše uvedený, podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro shora uvedený účel. O svých právech jsem byl/a správcem před udělením 
souhlasu poučen/a. 
 
 
V………………………………..dne……………………………                             ………………………………………. 
        Podpis subjektu údajů 


