Město Horšovský Týn
Městská policie Horšovský Týn
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(pro uchazeče o zaměstnání čekatel – strážník MP Horšovský Týn)
1.
2.

Správcem Vašich osobních údajů je Město Horšovský Týn, Městská policie Horšovský Týn, náměstí
Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů je email: dpo@muht.cz

3.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob
ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a
z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní
příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, osobní údaje a
údaje z evidencí Rejstříku trestů, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související
s výkonem práce.

4.

Za účelem ověření splnění zákonné podmínky Vaší bezúhonnosti je městská policie povinna dle § 4a
zákona o obecní policii ověřit tuto skutečnost prostřednictvím opisu z evidence Rejstřík trestů, který si
sama za tímto účelem vyžádá.
Upozorňujeme, že v opisu (na rozdíl od výpisu) z evidence Rejstřík trestů jsou uvedeny všechny údaje o
každém Vašem případném odsouzení, průběhu výkonu trestu a ochranného opatření, i údaje o zahlazení
odsouzení, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo podmíněném odložení návrhu na potrestání.
Za účelem ověření Vaší spolehlivosti je městská policie dle § 4b zákona o obecní policii oprávněna si
ověřit pravdivost Vašeho četného prohlášení o spolehlivosti prostřednictvím opisu z evidence přestupků
rejstřík trestů, které si sama za tímto účelem vyžádá.

5.

Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.

6.

Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního úseku a členy příslušné výběrové komise.
Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na odboru finančním a školství Městského úřadu
v Horšovském Týně.

7.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. V případě, že na
pracovní pozici strážníka nebudete vybráni, budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo Vám budou
vráceny, vyjma závěru psychologických testů, které budou dále uchovávány po dobu 1 roku z důvodu
oprávněných zájmů správce.

8.

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř.
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše
požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

9.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. V případě, že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly
shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování
a dále bude postupováno v souladu s právními předpisy.
11. Svá práva nebo dotazy či připomínky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s touto informací a obsahu tohoto textu rozumím.

V Horšovském Týně dne …………
titul, jméno a příjmení uchazeče …………………………………. podpis ………………………………………………...

