SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ
Uchazeč o zaměstnání souhlasí, aby společnost Městská nemocnice Městec Králové a.s., se sídlem Prezidenta
Beneše 343, 289 03 Městec Králové, IČO: 264 95 015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 10241, tel. číslo: 325 643 271 zpracovávala ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
65/46/ES (General Data Protection Regulation), osobní údaje uchazeče o zaměstnání v rozsahu: standardní osobní
údaje (identifikační, kontaktní), životopisecké údaje (dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání a podobně), a to
pro účely náborových a výběrových aktivit společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s.

Práva subjektů – uchazečů o zaměstnání vůči správci a jejich uplatnění
1. právo na informace a přístup k osobním údajům v rozsahu:
 sdělení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány; a dále
 účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců,
plánovaná doba uložení osobních údajů, existence práva na opravu nebo výmaz
osobních údajů nebo omezení zpracování či podání námitky proti zpracování, práva
podat stížnost k dozorovému orgánu, informace o zdroji osobních údajů a informace o
automatizovaném rozhodování či profilování.
2. právo na opravu a doplnění nepřesných osobních údajů;
3. právo na výmaz osobních údajů, pokud:
 tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
 subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním zvláštní kategorie údajů a neexistuje jiný
důvod pro jejich zpracování;
 subjekt údajů vznese námitky proti zpracování; osobní údaje byly zpracovány
protiprávně
4. právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud
 subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů zpracování je protiprávní a subjekt údajů
nežádá výmaz osobních údajů, nýbrž omezení zpracování;



Správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování;

5. právo odvolat souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů;
6. právo podat stížnost na zpracování údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Na odkazu www.nemmk.cz v sekci GDPR, může uchazeč o zaměstnání získat podrobné informace stran
ochrany osobních údajů ve společnosti Městská nemocnice Městec Králové a.s. Tamtéž můžete uplatnit i
veškerá Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.
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