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Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto v souladu s příslušnými právními předpisy dobrovolně na dobu neurčitou souhlas se 
zpracováním mých osobních údajů uvedených v mnou poskytnutém životopise (dále jen „osobní údaje“) 
Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, p. o., IČO 000 75 345, se sídlem Klatovská 777/90, 301 
00 Plzeň (dále jen „MÚSS“), a to za účelem účasti ve výběrovém řízení na danou pracovní pozici a evidence 
mé osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u MÚSS v personální databázi MÚSS i po skončení výběrového 
řízení. 

MÚSS prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem vyjádřeným v tomto 
souhlasu. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby MÚSS v oblasti 
personální, mzdové a IT. 

Uchazeč: …………………………….……………………………. (jméno, příjmení) 

…………………………….……………………………. (datum narození) 

…………………………….……………………………. (adresa trvalého pobytu) 

Souhlas udělen: V ……………………………. (místo) dne ……………………………. 

……………………………………… 

Podpis uchazeče 

Poučení o Vašich právech: 

1. Požádáte-li MÚSS o informaci o zpracování svých osobních údajů, MÚSS Vám takovou informaci bez
zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: 

a) účelu zpracování osobních údajů;
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně

veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na

základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva
a oprávněných zájmů; a

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.
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2. Máte rovněž právo:

a) na přístup k osobním údajům;
b) požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů či Nařízením

GDPR; a
c) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným MÚSS.

Pokud se domníváte, že MÚSS provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů či Nařízením GDPR, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: 

a) požádat MÚSS o vysvětlení;
b) požádat, aby MÚSS odstranila takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení

opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo
c) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů 

Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou mu to v konkrétních případech obecné i vnitřní 
právní předpisy ukládají, případně jej k tomu opravňují. Pro další účely správce zpracovává osobní údaje se 
souhlasem. 

MÚSS Plzeň je subjektem, který jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a kterého lze kontaktovat: 
Osobně: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská třída 777/90, Plzeň 1 – Jižní Předměstí, 
323 00 Plzeň 
Telefonicky: Tel. 378 037 620 
E-mailem: poverenecmuss@plzen.eu  
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