INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace, dbá o ochranu osobních údajů uchazečů
o zaměstnání a zavázal se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními
postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu
osobních údajů (GDPR).
I.
Identifikace organizace
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace, se sídlem v Praze 4, Podolská 208/31, 147
00, IČ: 70886199, e-mail: info@uss4.cz, datová schránka: IDDS: ceqwkp5, telefon: 296 320 113,
296 320 111 (recepce – ústředna).
II.
Důvod zpracování osobních údajů
Uchazeči o zaměstnání jsou při vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa informováni, že zaslaná
data budou zpřístupněna pouze personalistce, příslušnému potenciálně nadřízenému pracovníkovi
nebo členům výběrové komise. K výběrovému řízení jsou požadovány jen nejnutnější údaje sloužící
zejména k posouzení vzdělání, kvalifikace, pracovních zkušeností uchazeče.
Uchazeč o zaměstnání zasláním svého životopisu do výběrového řízení vyjadřuje souhlas se
skutečností, že osobní údaje v životopisu uvedené budou použity pro účely tohoto výběrového řízení.
Uchazeč může kdykoliv požádat o vyřazení z výběrového řízení a vrácení, nebo skartování jím
poskytnutých osobních údajů. Nejpozději tři měsíce od ukončení výběrového řízení je poskytnutý
životopis personalistkou či komisí skartován ve skartovacím stroji, nebo uchazeči vrácen na základě
jeho žádosti.
III.
Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám
Osobní data uchazečů o zaměstnání nejsou zpřístupňována třetím osobám.
IV.
Správce osobních údajů
Ve smyslu článku 4 Nařízení Evropského parlamentu EU 2016/679 je Ústav sociální služeb v Praze 4,
příspěvková organizace, správcem osobních údajů.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Slezák, Úřad MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584, e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz, datová schránka:
ergbrf7, tel: 261 192 306
Dozor nad zpracováním osobních údajů provádí Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, tel: 420 234 665 111, fax: 420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz. Na tento úřad je
možno se s námitkou ke zpracování osobních údajů obrátit.
Tímto Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace informuje uchazeče o zaměstnání o
důvodech, způsobu zpracování a ochraně těchto osobních údajů.

