Souhlas se zpracováním údajů
Jměno a příjmení:
Datum narození:
Trvale bytem:
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Městská policie Třinec, se sídlem Frýdecká
848, 739 61 Třinec, IČO00297313 se zpracováním mých osobních údajů uvedených
v dokumentech požadovaných k přihlášení do výběrového řízení na pracovní pozici strážník,
dávám souhlas za účelem zpracování pro komunikaci a informaci týkající se výběrového řízení.
Mimo oprávněných zaměstnanců nebudou osobní údaje předávány jiným příjemcům.
Doba uložení osobních údajů: do vyhlášení dalšího výběrového řízení
Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:
- svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným
prohlášením adresovaným:
 na doručovací adresu správce
 datovou zprávou do datové schránky správce
 na e-mailovou adresu správce
- osobní údaje jsem poskytl/a dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani
smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné
odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani
jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném
důvodu, než je můj souhlas
- mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů
- mám právo podat stížnost u dozorového úřadu
- osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil/a souhlas, nebudou předávány do třetí země
nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani
profilování
- kontaktní údaje správce:
 doručovací adresa:

Frýdecká 848, 739 61 Třinec

 adresa dat. schránky:

4anbqsj

 a-mailová adresa:

verejny.p@seznam.cz

 telefon:

+420 558 999 681

- správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:
 Ing. Martin Dušek
 e-mailová adresa: martin.dusek@viavis.cz
IČ 00297313
DIČ CZ00297313
Č. ú. 1621781/0100

IDDS 4anbqsj
Fax
Telefon 558 999 680
www.trinecko.cz

Dále potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se skutečnostmi, kde jsou k dispozici informace uvedené
v článcích 13 a 14 Nařízení1 a veškerá sdělení podle článků 15 - 22 a 34 Nařízení1 o zpracování.
Byl/a jsem rovněž upozorněn/a, že uvedené informace jsou k dispozici na webových stránkách
správce www.mptrinec.cz.

V ............................... dne: .................................

Podpis subjektu údajů: .................................................................................

1

NAŘÍZENÍ 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).
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