Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

k rukám tajemníka Městského úřadu Kuřim

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Na obsazení pracovního místa: _______________________________________________
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
(v případě, že je odlišná od místa
trvalého pobytu)
Telefon:
E-mail:
Číslo občanského průkazu:
(jde-li o cizího státního příslušníka
číslo dokladu o povolení k pobytu)
Přílohy, které jsou součástí přihlášky:


strukturovaný profesní životopis s podrobnými údaji o posledních dvou zaměstnáních



originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce



ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu doložit také dodatek
k diplomu, příp. vysvědčení o státní zkoušce)



u výběrových řízení na funkci vedoucího úředníka doklady o splnění dalších předpokladů ve
smyslu zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení (popř. potvrzení o vyžádání osvědčení) a
čestné prohlášení.
Podpis uchazeče:

Datum:

___________________________________________________________________________________
Níže uvedená část přihlášky se účastníkovi výběrového řízení nevrací:
V případě, že ve výběrovém řízení nebudu vybrán(a), žádám, aby moje materiály byly:
(vyberte vhodnou variantu)
 skartovány
Datum:

 vráceny zpět doporučenou zásilkou

 vyzvednu si je osobně

Jméno, příjmení, podpis uchazeče:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
uchazečů o zaměstnání
dle čl. 13 a 14 Nařízení 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”
Město Kuřim předává informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích
příjemců a době uchování osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s agendou personálních výběrových
řízení vedenou kanceláří úřadu Městského úřadu Kuřim.

1. Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů
Správce: Město Kuřim, IČO 00281964, se sdílem Jungmannova 968/75, Kuřim, ID datové schránky: 5dhbqi2, telefon:
+420 541 422 311, e-mail (podatelna): epodatelna@kurim.cz
Pověřenec: Ing. Silvie Ondrášková, tel. č. +420 541 422 347, e-mail: poverenec@kurim.cz

2. Kategorie osobních údajů
Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa
trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana, kontaktní údaje (telefon, e-mail), podpis a další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní
místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičské
oprávnění, apod.).

3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je:

realizace personálního výběrového řízení na obsazení pracovního místa zařazeného do Městského úřadu Kuřim.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že:

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není
správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

5. Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje budou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování (do uzavření
výběrového řízení). Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po lhůtu stanovenou platným
Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve
znění pozdějších předpisů.

6. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má dle GDPR garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce, více na
https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/zasady-ochrany-osobnich-udaju-gdpr.html. Subjekt údajů má také právo podat
stížnost u dozorového orgánu.

7. Další informace



Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu
k osobním údajům.
Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat získané osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

