
Městský úřad Otrokovice 
Odbor sociální 
nám. 3. května 1340 
765 02  OTROKOVICE 
 
 
Datum: 
 
 

         Přihlašuji se do výběrového řízení č. ___ na pracovní pozici: 
 

 
 

Název pozice:  
 
 

Jméno, příjmení, titul: 
 

Datum a místo narození: 
 

Místo trvalého pobytu: 
 

Kontaktní adresa: 
(pokud se liší od trvalého pobytu) 

 

Číslo občanského průkazu: 
 

Státní příslušnost: 
 

Telefonní spojení: 
 

e-mail: 
 

 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
podpis uchazeče 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Životopis 
Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů 
Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4), 
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa  (ne starší 2 měsíců).   
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
Poučení o zpracování osobních údajů (k přihlášce do výběrového řízení) 
 
Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), čl. 9 odst. 2 písm. b) a h) (údaj o Vaší zdravotní způsobilosti k práci) a čl. 10 (výpis 
z Rejstříku trestů) 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“) a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a dalšími dotčenými předpisy právního řádu České republiky bude město Otrokovice a jeho příslušné orgány, zejména 
Městský úřad Otrokovice, zpracovávat při vyřizování Vaší přihlášky do výběrového řízení na pracovní místo zaměstnance Vaše 
osobní údaje. Jedná se údaje uvedené v této přihlášce a dále údaje, které budou následně zjištěny v průběhu výběrového 
řízení, případně po jeho ukončení, dojde-li ke vzniku pracovněprávního vztahu mezi Vámi a městem Otrokovice.  
 
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je získání informací k provedení výběrového řízení (výběr fyzických osob 
ucházejících se o zaměstnání podle § 30 zákoníku práce) a k případnému následnému, v souladu s výsledkem výběrového 
řízení a dle rozhodnutí statutárního orgánu zaměstnavatele, vzniku pracovněprávního vztahu. V případě vzniku 
pracovněprávního vztahu na základě výběrového řízení budou osobní údaje zpracovávány také, bude-li to nezbytné pro splnění 
vzniklého pracovněprávního smluvního vztahu a pro splnění právních povinností města Otrokovice jako zaměstnavatele. 
Osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu informací uvedených v tomto poučení. 
 
Město Otrokovice bude zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu výběrového řízení až do jeho ukončení, a vznikne-li mezi 
městem Otrokovice a Vámi pracovněprávní vztah, pak až do případného ukončení tohoto vztahu a následně do doby provedení 
skartačního řízení a archivace podle zákona. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě.  
      
Město Otrokovice je povinno jako správce osobních údajů přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému 
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zaměstnanci a členové orgánů města Otrokovice jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích. 
 
Zároveň Vám dáváme na vědomí, že máte za podmínek uvedených v GDPR právo: 
- požadovat přístup ke svým osobním údajům,  
- na opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jsou – li nepřesné nebo neúplné, 
- na výmaz, popřípadě omezení zpracování svých osobních údajů, je-li dán některý z důvodů podle GDPR, 
- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu, pokud máte za to, že zpracování Vašich 

osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 
 
Poskytnutí Vašich osobních údajů v přihlášce do výběrového řízení a v jejích přílohách je zákonným, případně smluvním 
požadavkem města Otrokovice (§ 30 zákoníku práce). V případě osobního údaje – výpis z Rejstříku trestů město Otrokovice 
vyžaduje tento údaj z důvodu svých oprávněných zájmů, k prokázání trestní bezúhonnosti daného uchazeče, protože 
bezúhonnost je nezbytná s ohledem na charakter daného pracovního místa. Bezúhonná je pro potřeby výběrového řízení 
fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti za jednání související s prací obdobnou, jako bude práce na pracovním místě, pro které probíhá výběrové řízení, 
pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Důsledkem neuvedení požadovaných údajů může být 
vyřazení z výběrového řízení a tedy neuzavření pracovní smlouvy.  
Město Otrokovice nemá úmysl předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování Vašich 

osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, ani k profilování. 
 
Kontaktní údaje města Otrokovice jako správce osobních údajů: Městský úřad Otrokovice 
nám. 3. května 1340, 765 02 OTROKOVICE, mail: epodatelna@muotrokovice.cz  
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Městský úřad Otrokovice, pověřenec pro ochranu osobních údajů, 
nám. 3. května 1340, 765 02 OTROKOVICE, mail: poverenec@muotrokovice.cz 
 
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny: po dobu výběrového řízení osobní údaje 
zpracovávají pouze orgány města Otrokovice, v případě vzniku pracovněprávního vztahu jsou příjemci osobních údajů osoby a 
orgány stanovené právními předpisy (orgány důchodového, nemocenského a sociálního pojištění, zdravotní pojišťovny, orgány 
veřejné moci a kontrolní orgány, banky k výplatě platů na účty zaměstnanců) 
 
Podrobné informace ke zpracování osobních údajů a k uplatňování práv subjektu údajů jsou uvedeny na webové adrese 
http://www.otrokovice.cz v sekci Ochrana osobních údajů. 
 
Beru na vědomí uvedené poučení o zpracování osobních údajů. 
 

 
Otrokovice ………………………….... 
 

_________________________ 
             podpis uchazeče 

 

http://www.otrokovice.cz/

