
 Souhlas se zpracováním osobních údajů 
uchazeči o zaměstnání 

 

1 / 1 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
  

Já, níže podepsaný/á ……………………................…………………………………. 
 
datum narození:  ……………………................…………………………………. 
 
adresa bydliště:  ……………………................…………………………………. 
 

 
tímto poskytuji souhlas se zpracováním osobních údajů  

 
 
správci osobních údajů, jímž je společnost OR-CZ spol. s r. o., se sídlem Gorazdova 1477/2, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 48168921, e-mail: orcz@orcz.cz (dále jako „Správce“). 

 
Souhlas poskytuji v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů:  
Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, 
kvalifikační předpoklady a vzdělání, přehled dřívějších zaměstnání, rozsah a doba výkonu práce v jednotlivých 
činnostech, výpis z trestního rejstříku, fotografie a jiné údaje, které jsou uvedeny v mém životopisu či 
v obdobném dokumentu nebo které uvedu při konání pohovoru. 
 
Souhlasím, aby se mé osobní údaje použily za účelem: 
Organizace výběrového řízení, kterého se účastním a výběr uchazeče pro obsazení pracovní pozice u Správce. 

 
Informace o době zpracování, odvolatelnost souhlasu 
Správce bude zacházet s osobními údaji jen po dobu trvání výběrového řízení, tj. do výběru finálního kandidáta 
na obsazení pracovní pozici, nejdéle však do uplynutí 2 měsíců od skončení výběrového řízení. Po uplynutí této 
doby budou osobní údaje nevratně smazány.  
 
Poskytnutí osobních údajů a souhlasu k jejich zpracování je z Vaší strany dobrovolné. Souhlas můžete kdykoli 
odvolat. Vyuřijte k tomu výše uvedené kontaktní údaje, nebo nás navštivte osobně v sídle Správce. Berte prosím 
na vědomí, že odvoláním souhlasu v průběhu výběrového řízení jej nebudeme pro Vás moci řádně dokončit. 

 
Podle předpisů na ochranu osobních údajů máte tato práva: 

- vzít souhlas zpět, 

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k osobním údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit, žádat jejich výmaz, 

- požadovat omezení zpracování osobních údajů,  

- požadovat přenositelnost údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete 
obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 
Podpisem zároveň stvrzujte, že všechny údaje jsou pravdivé a jakoukoli jejich změnu ohlásíte Správci. Rovněž 
potvrzujete, že jste si přečetl/a základní informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 Obecného nařízení. 
 
 

 
 
 
V …………………..………. dne ……………………    ………………………… 
        podpis 
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