Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: č. 1/2019
Druh práce
(pracovní pozice)

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

Titul, jméno a příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Adresa trvalého pobytu (včetně PSČ)

Korespondenční adresa
(pouze je- li odlišná od trvalého pobytu)
Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu)

Informace o zpracování osobních údajů:
Středisko volného času zpracovává vaše identifikační údaje, údaje o vaší trestní bezúhonnosti pro plnění svých
zákonných povinností. Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů střediska volného času máte právo kdykoli
podat námitku. Více informací o zpracování včetně vašich práv, naleznete na stránkách www.svcoo.cz v sekci
ÚŘEDNÍ DESKA-GDPR.

Primárně z jakého zdroje jste se
dozvěděl/a o tomto pracovním
místě:

a) z inzertního portálu:
b) z inzerce Úřadů práce
c) z webových stránek www.svcoo.cz

Prosím vyberte odpovídající
možnost

Datum:

d) z jiného zdroje:

……………………………..……..……………………………..
podpis přihlášky uchazečem

*Kontakt:

ANO / NE (telefonní číslo):
ANO / NE (email):

*Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky):

Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – Středisku volného času, Ostrava –
Moravská Ostrava, příspěvková organizace, sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava, IČO 75080559,
v rozsahu poskytnutí kontaktu (e-mail, telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené
účely zpracování.
Jsem si vědom/a svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace naleznu www.svcoo.cz v sekci
ÚŘEDNÍ DEKA – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ/GDPR.
Kontaktní údaje správce: Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace,
sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava
Kontaktní údaje pověřence: pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. kontakt:
+420 724 356 825.
Účelem zpracování poskytnutých kontaktních údajů je rychlá, efektivní komunikace v rámci předmětného
výběrového řízení. Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům.
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu realizace předmětného výběrového
řízení a následně budou uloženy po dobu 5 let.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením
písemného oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu před jeho odvoláním.

…………………………………………………………………………………………
podpis uchazeče k souhlasu s poskytnutím osobních údajů

Seznam příloh přihlášky (doplňte názvy příloh):
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………..
Případné další přílohy uveďte na dalším listu.

Poznámka: Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem nebo v počítači. Děkujeme.

