
Prohlášení uchazeče o zaměstnání - ochrana osobních údajů 
při zaslání životopisu ve výběrovém řízení 

 
 
Uchazeč o zaměstnání: 

Prohlašuji, že doručením životopisu společnosti ……………………………….., sídlem       
……………………….., zapsané v evidenci …………………………………. beru na vědomí, že tato          
společnost zpracovává mnou poskytnutá osobní data pro účely výběrového řízení při obsazování pozice             
………………………………., a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně osobních             
údajů 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 o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné               
nařízení o ochraně osobních údajů). Dále souhlasím s tím, aby tyto údaje výše uvedená společnost               
uchovávala nejdéle po dobu 1 roku a využila je pouze v rozsahu pro personální účely nebo zasílání                 
vhodných nabídek zaměstnání.  

Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o níže uvedených právech: 
Za podmínek uvedených v čl.15-22 GDPR má subjekt údajů (uchazeč) právo: 
a) požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracoval, 
b) požádat o kopie těchto osobních údajů, 
c) požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné, 
d) požádat o výmaz osobních údajů 
e) požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů. 
Subjekt údajů (uchazeč) má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj. Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7. 
 
 
Datum a místo: ……………………………………………….. 
 
 
Podpis: ……………………………………………….. 
 
 

 
* * * * * * 

 
 
Společnost: 
Společnost ………………………... prohlašuje, že získané osobní údaje poskytnuté životopisem budou 
použity pouze v rozsahu určeného pro výběrová řízení při vyhledávání uchazečů o zaměstnání. Dále 
prohlašujeme, že údaje uchováme v databázi nejdéle po dobu jednoho roku ode dne převzetí životopisu.  
 
Písemné odvolání Vašeho prohlášení o zpracování údajů zasílejte do sídla společnosti formou 
doporučeného dopisu. Vaše ochrana údajů je zajištěna shora uvedeným Nařízením Evropského 
parlamentu o Ochraně osobních údajů. 
 
 
Datum a místo: ……………………………………………….. 
 
 
Podpis: ……………………………………………….. 



 


