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Informace o zpracování osobních údajů zájemců 
a uchazečů o zaměstnání 

Při zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání postupujeme vždy v souladu 
s nařízením 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; dále jen „GDPR“) a dále v souladu 
s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů nebo povinnosti a 
postavení zaměstnavatelů. 

Rádi bychom Vás, jako potenciálního zaměstnance Krajské zdravotní, a.s. informovali o podrobnostech 
zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

Jaké informace zde naleznete? 

1. Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO 
2. Rozsah zpracování – osobní údaje 
3. Účely zpracování 
4. Zákonnost zpracování – právní tituly 
5. Příjemci osobních údajů 
6. Doba uchování 
7. Vaše práva 
8. Způsob uplatnění práv 
9. Neposkytnutí osobních údajů 

 

1. Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO 

1.1 Správce osobních údajů 
Název subjektu: Krajská zdravotní, a.s. 
IČ: 254 88 627 
Adresa: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa 
Telefonní číslo: +420 477 111 111 
Číslo faxu: +420 477 114 900 
ID datové schránky: 5gueuef 
E-mailová adresa: sekretariat@kzcr.eu 

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550 a je správcem 
Vašich osobních údajů (dále jen „správce“). 

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pro oblast ochrany osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):  

Jméno a příjmení: Bc. Ilja Boráň 
E-mailová adresa: dpo@kzcr.eu 

2. Rozsah zpracování – osobní údaje 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli. Jedná se především o 
následující osobní údaje získané z následujících dokumentů: 

 osobní údaje z osobního dotazníku, životopisu, motivačního dopisu a přiložených dokumentů 
(zejm. identifikační a adresní údaje, státní občanství, vzdělání, kvalifikace, kompetence, osobní 
charakteristiky a dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie apod.). 

3. Účely zpracování 

Účely zpracování se rozumí důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Vaše výše uvedené 
osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům: 
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a) výběr vhodného uchazeče a komunikace s ním, 

b) evidence neúspěšných kandidátů pro účely budoucích výběrových řízení. 

4. Zákonnost zpracování – právní tituly 

Zpracování osobních údajů probíhá vždy na základě právního titulu. Bez právního titulu Vaše osobní 
údaje nezpracováváme. 

4.1 Uzavření smlouvy 

Zpracování osobních údajů pro účel uvedený pod písm. a) je nezbytné pro účast ve výběrovém řízení, 
tedy pro provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy mezi Vámi a správcem. 

4.2 Souhlas 
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uvedeným pod písmenem b) výlučně na základě Vámi 
uděleného souhlasu. 

5. Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje využívají pouze pověření zaměstnanci správce a nejsou předávány dalším 
subjektům, a to ani subjektům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím. 

6. Doba uchování 

U uchazečů, kteří neudělili souhlas se zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání u správce, 
osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení 
dojde k jejich odstranění. 

U uchazečů, kteří udělili souhlas se zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání u správce, osobní 
údaje zpracovávané pouze po dobu trvání výběrového řízení a následně, dokud není souhlas se 
zpracováním osobních údajů odvolán, nejdéle však po dobu 1 roku od skončení výběrového řízení. 

7. Vaše práva 

Jako uchazeči o zaměstnání Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která 
můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat. 

7.1 Právo na přístup 

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. 
Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším 
informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, 
doba uchování apod. 

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další 
kopie jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům. 

7.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud jste správci dali souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli 
odvolat, a to ohledně všech nebo některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání souhlasu 
však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu. 

7.3 Právo na opravu 

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. 

7.4 Právo na výmaz 

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání jiné právní povinnosti nebo 
pokud jsou splněny jiné výjimky. 
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7.5 Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování je protiprávní 
a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; osobní údaje již 
nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků; vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. 

7.6 Právo na přenositelnost 

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu 
nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu. V případě Vaší žádosti zašleme tyto osobní údaje v tomto formátu přímo 
jinému správci, bude-li to technicky proveditelné. 

7.7 Právo podat stížnost 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat 
stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. 

8. Způsob uplatnění práv 

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované 
správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), 
adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv. Abychom Vám co nejvíce usnadnili uplatňování výše 
uvedených práv, sestavili jsme pro Vás návodný formulář, který je dostupný zde: 
http://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/nabidka-zamestnani   

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob 
k Vašim osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření Vaší totožnosti. 
Žádost můžete podat následovně: 

 Osobně – Žádost podejte na sekretariát kterékoliv z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., případně 

se osobně dostavte na sekretariát a jeho pracovnice Vám se zpracováním žádosti pomohou. K 

ověření Vaší totožnosti bude vyžadováno předložení průkazu totožnosti. 

 Písemně – Žádost opatřete svým úředně ověřeným podpisem, vložte do obálky nadepsané 

„Žádost dle GDPR“ a zašlete na adresu Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 

13 Ústí nad Labem. 

 E-mailovou zprávou – Žádost opatřete svým zaručeným elektronickým podpisem a odešlete na 

e-mailovou adresu dpo@kzcr.eu s předmětem „Žádost dle GDPR“. 

 Datovou zprávou – Žádost odešlete ze své datové schránky do datové schránky Krajské 

zdravotní, a.s., s ID 5gueuef a do pole Věc uveďte „Žádost dle GDPR“. 

9. Neposkytnutí osobních údajů 

Jste oprávněn nám své osobní údaje pro účely výběru vhodného uchazeče neposkytnout. Pokud nám 
však své osobní údaje neposkytnete, nebudete se bohužel moci zúčastnit výběrového řízení a my Vás 
nebudeme moci zaměstnat na požadované pracovní pozici. 

Stejně tak máte právo nám své osobní údaje neposkytnout pro vedení evidence neúspěšných 
uchazečů. V případě neposkytnutí osobních údajů pro tento účel Vás však nebudeme schopni 
kontaktovat v případě otevření pracovní pozice, na kterou byste byl vhodným kandidátem. 

 

*** 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se 
zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu, zejm. 
prostřednictvím e-mailu dpo@kzcr.eu.   
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